




รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบัวเชด
อําเภอ บัวเชด  จังหวัดสุรินทร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 172.95 % 545,900.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 569,287.61 566,155.62 534,227.72 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 15,268.25 14,473.05 11,721.10 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 176,295.00 183,987.00 169,819.00 184,000.00 8.70 % 200,000.00
     อากรการฆ่าสัตว 12,058.00 16,000.00 16,400.00 16,000.00 2.50 % 16,400.00

รวมหมวดภาษีอากร 772,908.86 780,615.67 732,167.82 400,000.00 762,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว 846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว 4,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,433.80 4,171.00 3,404.70 4,200.00 -16.67 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,811.67 13,423.00 4,224.00 13,500.00 -68.89 % 4,200.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 44,960.00 34,480.00 39,590.00 35,000.00 42.86 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

23,440.00 26,930.00 25,110.00 27,000.00 -7.41 % 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,870.00 3,890.00 3,180.00 4,000.00 -20.00 % 3,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,520.00 2,340.00 1,510.00 2,400.00 -37.50 % 1,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 72,980.00 63,510.00 52,575.00 64,000.00 -17.97 % 52,500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 38,042.00 5,141.00 8,930.00 5,200.00 71.15 % 8,900.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

96,110.00 94,340.00 83,530.00 95,000.00 -12.11 % 83,500.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14,740.00 9,200.00 9,300.00 9,200.00 1.09 % 9,300.00
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,400.00 2,000.00 4,400.00 2,000.00 120.00 % 4,400.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 735.00 685.00 918.00 700.00 42.86 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,380.00 1,070.00 1,245.00 1,100.00 9.09 % 1,200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 315,526.47 261,280.00 238,016.70 263,400.00 248,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 161,845.00 176,503.00 155,773.00 0.00 100.00 % 155,700.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 641,718.58 683,351.52 583,299.00 680,000.00 -8.34 % 623,300.00
     ดอกเบี้ย 327,852.02 313,755.71 368,306.76 380,000.00 -3.08 % 368,300.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,131,415.60 1,173,610.23 1,107,378.76 1,060,000.00 1,147,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 59,000.00 8,500.00 1,500.00 8,000.00 -81.25 % 1,500.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพและคําร้อง 2,952.00 3,644.00 3,856.00 3,600.00 5.56 % 3,800.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 270.00 95.00 172.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 181,849.00 122,618.90 201,179.55 123,000.00 63.50 % 201,100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 244,071.00 134,857.90 206,707.55 134,700.00 206,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต 373,309.97 307,539.59 317,291.30 310,000.00 2.32 % 317,200.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,128,287.89 17,546,468.98 17,830,941.95 17,624,058.00 1.17 % 17,831,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,395,652.42 2,595,225.24 2,434,810.97 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 39,394.46 44,192.58 40,853.99 45,000.00 -8.89 % 41,000.00
     ภาษีสุรา 1,342,500.90 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,235,269.18 5,213,337.43 5,675,502.17 5,250,000.00 8.19 % 5,680,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 59,149.76 48,885.30 38,278.47 49,000.00 -21.43 % 38,500.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 41,868.18 40,608.61 63,542.83 41,000.00 54.88 % 63,500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,278,156.00 625,146.00 813,119.00 630,000.00 29.06 % 813,100.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,893,588.76 26,421,403.73 27,214,340.68 26,549,058.00 27,384,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

23,048,118.00 23,249,203.00 25,010,833.00 27,368,472.00 2.06 % 27,931,540.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,048,118.00 23,249,203.00 25,010,833.00 27,368,472.00 27,931,540.00
รวมทุกหมวด 51,405,628.69 52,020,970.53 54,509,444.51 55,775,630.00 57,686,240.00
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,228,320 2,167,560 9,395,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,380,000 2,167,560 6,547,560

งบดําเนินงาน 2,181,520 666,700 2,848,220
    ค่าตอบแทน 664,650 323,700 988,350

    ค่าใช้สอย 830,000 240,000 1,070,000

    ค่าวัสดุ 230,000 103,000 333,000

    ค่าสาธารณูปโภค 456,870 0 456,870

งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000
    รายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000

                              รวม 9,449,840 2,834,260 12,284,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,473,420 318,840 0 1,792,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,473,420 318,840 0 1,792,260

งบดําเนินงาน 596,600 96,570 678,000 1,371,170
    ค่าตอบแทน 206,600 26,570 0 233,170

    ค่าใช้สอย 390,000 30,000 400,000 820,000

    ค่าวัสดุ 0 40,000 250,000 290,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 28,000 28,000

                              รวม 2,070,020 415,410 678,000 3,163,430

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,109,100 2,312,340 3,421,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,109,100 2,312,340 3,421,440

งบดําเนินงาน 309,280 4,218,340 4,527,620
    ค่าตอบแทน 86,780 182,340 269,120

    ค่าใช้สอย 166,000 1,540,000 1,706,000

    ค่าวัสดุ 56,500 2,341,000 2,397,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 155,000 155,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 3,996,000 4,336,000
    เงินอุดหนุน 340,000 3,996,000 4,336,000

                              รวม 1,758,380 10,526,680 12,285,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,006,900 0 3,006,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,006,900 0 3,006,900

งบดําเนินงาน 1,223,130 350,000 1,573,130
    ค่าตอบแทน 373,130 20,000 393,130

    ค่าใช้สอย 410,000 285,000 695,000

    ค่าวัสดุ 440,000 45,000 485,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 0 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 0 220,000

                              รวม 4,450,030 350,000 4,800,030

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,047,020 0 0 0 2,047,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,047,020 0 0 0 2,047,020

งบดําเนินงาน 1,147,610 338,280 162,280 150,000 1,798,170
    ค่าตอบแทน 150,610 0 0 0 150,610

    ค่าใช้สอย 627,000 98,280 108,280 150,000 983,560

    ค่าวัสดุ 370,000 120,000 54,000 0 544,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 120,000 0 0 120,000

งบลงทุน 0 150,000 383,000 1,000,000 1,533,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 383,000 1,000,000 1,533,000

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 0 500,000
    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 0 500,000

                              รวม 3,194,630 988,280 545,280 1,150,000 5,878,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 550,000 550,000
    ค่าใช้สอย 550,000 550,000

                              รวม 550,000 550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 370,000 600,000 970,000
    ค่าใช้สอย 355,000 600,000 955,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                              รวม 370,000 740,000 1,110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 4,802,000 4,802,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,802,000 4,802,000

                              รวม 4,802,000 4,802,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษแหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 1,280,000 1,280,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,280,000 1,280,000

                              รวม 1,320,000 1,320,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 73,000 73,000
    ค่าสาธารณูปโภค 73,000 73,000

                              รวม 73,000 73,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,420,430 11,420,430
    งบกลาง 11,420,430 11,420,430

                              รวม 11,420,430 11,420,430

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบัวเชด
อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 227,400

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

52,580

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

50,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากจนและไร้ที่พึ่ง

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

180,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

320,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 227,400

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

52,580

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

50,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากจนและไร้ที่พึ่ง

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

180,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

320,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

598,450

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 601,560 1,771,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

75,420 131,040

เงินเดือนพนักงาน 1,328,040 750,180

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 291,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

598,450

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,163,160 895,200 1,338,600 5,769,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 126,600 169,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

149,640 98,760 128,040 582,900

เงินเดือนพนักงาน 1,919,340 277,740 4,457,580 8,732,880

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 520,560 286,740 1,098,480
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

145,610 209,130

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

180,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,000 20,000

ค่าจัดทําปายรณรงค์
และประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรง
งานในการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,500 50,000 118,000 195,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

245,620 177,170 810,350 1,587,880

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 6,000 60,000 251,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 415,000 160,000 110,000 935,000

ค่าจัดทําปายรณรงค์
และประชาสัมพันธ์

10,000 10,000

ค่าจ้างสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรง
งานในการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การออกแบบจัดทํา
เว็ปไซต์และค่าเชื่อมต่อ
เครือข่ายของเทศบาล
ตําบลบัวเชด

ค่าลงโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ภารกิจของ
เทศบาล

จ้างเหมาบริการซ่อม
แซมไฟฟาสาธารณะ
บริเวณชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

98,280

จ้างเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

98,280

จ้างเหมาบริการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์บริบท
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบัวเชด

477,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การออกแบบจัดทํา
เว็ปไซต์และค่าเชื่อมต่อ
เครือข่ายของเทศบาล
ตําบลบัวเชด

20,000 20,000

ค่าลงโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ภารกิจของ
เทศบาล

20,000 20,000

จ้างเหมาบริการซ่อม
แซมไฟฟาสาธารณะ
บริเวณชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

98,280

จ้างเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

98,280

จ้างเหมาบริการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์บริบท
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบัวเชด

477,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้
ค่าเสียหาย  หรือค่าสิน
ไหมทดแทน เงินช่วย
เหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานคณะ
กรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
ตําบล(พชต.)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้
ค่าเสียหาย  หรือค่าสิน
ไหมทดแทน เงินช่วย
เหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องหาคดี
อาญา

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

101,000 40,000 260,000 461,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 150,000 150,000

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานคณะ
กรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
ตําบล(พชต.)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

200,000

โครงการจังหวัดสะอาด 
Big cleaning day

5,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "เทศบาลบัว
เชดคัพ" ต้านยาเสพติด

130,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความสามรถและ
นันทนาการสําหรับเด็ก

โครงการจัดงานพระราช
ดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย และวัน
สําคัญของชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

200,000

โครงการจังหวัดสะอาด 
Big cleaning day

5,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "เทศบาลบัว
เชดคัพ" ต้านยาเสพติด

130,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความสามรถและ
นันทนาการสําหรับเด็ก

200,000 200,000

โครงการจัดงานพระราช
ดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง
มหาดไทย และวัน
สําคัญของชาติ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม มหาราชินี (วัน
แม่แห่งชาติ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

15,000 15,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม มหาราชินี (วัน
แม่แห่งชาติ)

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณ์อดุลยเดช ส
ยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

โครงการจัดงานสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ลอยกระทง

180,000

โครงการจัดงานสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
แห่เทียนวันเข้าพรรษา

180,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและบวง
สรวงบูชาศาลเจ้าพ่อ
หมื่นขุนวัง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณ์อดุลยเดช ส
ยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15,000 15,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

15,000 15,000

โครงการจัดงานสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ลอยกระทง

180,000

โครงการจัดงานสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
แห่เทียนวันเข้าพรรษา

180,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและบวง
สรวงบูชาศาลเจ้าพ่อ
หมื่นขุนวัง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและบวง
สรวงองค์ปราสาทตา
มอญ

60,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดเวทีการ
ประชุมประชาคม เพื่่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

5,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําบริโภค และ
น้ําประปา ในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการโตไปไม่โกงใน
เด็กปฐมวัย

โครงการทําบุญตักบาตร
ขานรับปีใหม่วิถีไทย

30,000

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและบวง
สรวงองค์ปราสาทตา
มอญ

60,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการจัดเวทีการ
ประชุมประชาคม เพื่่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

5,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําบริโภค และ
น้ําประปา ในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการโตไปไม่โกงใน
เด็กปฐมวัย

20,000 20,000

โครงการทําบุญตักบาตร
ขานรับปีใหม่วิถีไทย

30,000

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม
ของผู้สูงอายุ

10,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในเด็กปฐมวัย

โครงการปลูกจิตสํานึก
ให้ความรู้เรื่องขยะและ
การคัดแยกขยะในเด็ก
ปฐมวัย

โครงการปลูกป่ารักษา
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ภายในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

20,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น

20,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบัวเชด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม
ของผู้สูงอายุ

10,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในเด็กปฐมวัย

5,000 5,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ให้ความรู้เรื่องขยะและ
การคัดแยกขยะในเด็ก
ปฐมวัย

5,000 5,000

โครงการปลูกป่ารักษา
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ภายในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

20,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น

20,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบัวเชด

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมรวม
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นการ
ทุจริต

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้
สูงอายุระยะยาว

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชน

300,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
และใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยชุมชน

30,000

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดความ
เสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมรวม
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นการ
ทุจริต

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้
สูงอายุระยะยาว

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

250,000 250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชน

300,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
และใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยชุมชน

30,000

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดความ
เสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลบัวเชด

โครงการลดอุบัติเหตุ
และแก้ไขปัญหาทาง
ถนน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

130,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพในชุมชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลบัวเชด

100,000 100,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
และแก้ไขปัญหาทาง
ถนน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

130,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพในชุมชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

885,000 885,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000

โครงการแสดงผลงาน
นิทรรศการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมแกนนํา
ด้านสุขภาพ เฝาระวัง
โรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ํา 
เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นประชาคมอา
เซียน

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้ม
ครองแก่เด็กและสตรี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000

โครงการแสดงผลงาน
นิทรรศการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการอบรมแกนนํา
ด้านสุขภาพ เฝาระวัง
โรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ํา 
เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นประชาคมอา
เซียน

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้ม
ครองแก่เด็กและสตรี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 40,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 25,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 150,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 274,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,000

ค่าไฟฟา 70,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 160,000 100,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 20,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 60,000 160,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,000 10,000 2,500 133,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,500 90,000 53,000 364,500

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 30,000 175,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,200,000 2,200,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 5,000 319,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,500 2,500

วัสดุสํานักงาน 70,000 160,000 260,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 8,000 35,000 51,000

ค่าไฟฟา 150,000 20,000 291,870 651,870
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ซอย
บ้านนางฐาปนา กลิ่น
บุหงา

132,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้างบ้านนาย
บุญชู ไปวัดบ้านพรสุข 
หมู่ที่ 12

490,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ซอย
ร้านขนมจีน

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ซอย
บ้านนางฐาปนา กลิ่น
บุหงา

132,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้างบ้านนาย
บุญชู ไปวัดบ้านพรสุข 
หมู่ที่ 12

490,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ซอย
ร้านขนมจีน

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 
ซอยหลังเทศบาลตําบล
บัวเชด และซอยไปวัด
รวมศิริมงคล

495,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 
ซอยทางโค้งระมาดค้อ
ไปบ้านกระทม

188,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําช่วงที่ 1 จาก
บ้านวรรณริญรีสอร์ทไป
ด้านทิศเหนือ บ้านสันติ
สุข หมู่ที่ 13

447,000

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน(ประปา
เทศบาลตําบลบัวเชด) 
บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 
ซอยหลังเทศบาลตําบล
บัวเชด และซอยไปวัด
รวมศิริมงคล

495,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 
ซอยทางโค้งระมาดค้อ
ไปบ้านกระทม

188,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําช่วงที่ 1 จาก
บ้านวรรณริญรีสอร์ทไป
ด้านทิศเหนือ บ้านสันติ
สุข หมู่ที่ 13

447,000

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน(ประปา
เทศบาลตําบลบัวเชด) 
บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10

150,000

วันที่พิมพ์ : 27/4/2564  15:29:44 หน้า : 32/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถนนลงหินคลุก
สายรอบป่าช้าชุมชน
บ้านบัวเชด บ้านบัวเชด 
หมู่ที่ 1

123,000

โครงการถนนลงหินคลุก
สายรอบหนองกฐินล่าง 
บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1

197,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปาย
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ด้านหน้าที่ว่า
การอําเภอบัวเชด บ้าน
หมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

233,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น บริเวณลําห้วย
สําราญ บ้านกระทม หมู่
ที่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น บริเวณลําห้วย
สําราญ บ้านตาปิม หมู่ที่ 
5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถนนลงหินคลุก
สายรอบป่าช้าชุมชน
บ้านบัวเชด บ้านบัวเชด 
หมู่ที่ 1

123,000

โครงการถนนลงหินคลุก
สายรอบหนองกฐินล่าง 
บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1

197,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปาย
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ด้านหน้าที่ว่า
การอําเภอบัวเชด บ้าน
หมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

233,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น บริเวณลําห้วย
สําราญ บ้านกระทม หมู่
ที่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น บริเวณลําห้วย
สําราญ บ้านตาปิม หมู่ที่ 
5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณด้าน
หน้าที่ว่าการอําเภอบัว
เชด บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 
4

150,000

โครงการขุดบ่อเพื่อฝัง
กลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาล บ้านบัวเชด 
หมู่ที่ 1

1,000,000

โครงการขุดลอกหนอง
ลูกวัว บ้านโนนสังข์ หมู่
ที่ 10

280,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณด้าน
หน้าที่ว่าการอําเภอบัว
เชด บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 
4

150,000

โครงการขุดบ่อเพื่อฝัง
กลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาล บ้านบัวเชด 
หมู่ที่ 1

1,000,000

โครงการขุดลอกหนอง
ลูกวัว บ้านโนนสังข์ หมู่
ที่ 10

280,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ

วันที่พิมพ์ : 27/4/2564  15:29:44 หน้า : 36/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบัวเชด 
บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2

2,160,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโดมหลังใหม่ 
บ้านปราสาท หมู่ที่ 3

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างโครงการสํารวจ
และประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด
ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบัวเชด 
บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2

2,160,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโดมหลังใหม่ 
บ้านปราสาท หมู่ที่ 3

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างโครงการสํารวจ
และประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด
ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด
ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

70,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  บ้าน
บัวเชด หมู่ที่ 1

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านก
ระทม หมู่ที่ 6

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านตา
ปิม หมู่ที่ 5

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โนนสังข์ หมู่ที่ 10

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด
ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

70,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  บ้าน
บัวเชด หมู่ที่ 1

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านก
ระทม หมู่ที่ 6

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านตา
ปิม หมู่ที่ 5

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
โนนสังข์ หมู่ที่ 10

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านบัว
ขุนจง หมู่ที่ 2

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ปราสาท หมู่ที่ 3

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านพร
สุข  หมู่ที่ 12

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ระมาดค้อหมู่ที่ 7

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 13

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านบัว
ขุนจง หมู่ที่ 2

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ปราสาท หมู่ที่ 3

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านพร
สุข  หมู่ที่ 12

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ระมาดค้อหมู่ที่ 7

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 13

20,000

เงินอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

200,000

เงินอุดหนุนการไฟฟา
ส่วนภูมิภาค

300,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนสังกัด 
สพป.สร.3  ในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

เงินอุดหนุนโรงเรียนบัว
เชดวิทยา

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนสังข์

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านบัวขุนจง (กรป
.กลางอุปถัมภ์)

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านบัวเชด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

200,000

เงินอุดหนุนการไฟฟา
ส่วนภูมิภาค

300,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนสังกัด 
สพป.สร.3  ในเขต
เทศบาลตําบลบัวเชด

3,996,000 3,996,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนบัว
เชดวิทยา

80,000 80,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนสังข์

70,000 70,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านบัวขุนจง (กรป
.กลางอุปถัมภ์)

50,000 50,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านบัวเชด

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุ
บาลบัวเชด (บ้านระมาด
ค้อ)

รวม 11,420,430 73,000 1,320,000 4,802,000 1,110,000 550,000 5,878,190 4,800,030
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุ
บาลบัวเชด (บ้านระมาด
ค้อ)

70,000 70,000

รวม 12,285,060 3,163,430 12,284,100 57,686,240
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