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สวนท่ี 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

 

เทศบาลตําบลบานบัว 

 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานบัว  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว  จึง

ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินงาน ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ณ  วันท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  เทศบาลตําบลบานบัวมีสถานะ

การเงินดังนี้ 

 ณ  วันท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2556   

 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 28,974,030.44.-  บาท 

 1.1.2 เงินสะสม  6,143,875.84.- บาท 

 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,998,740.09.-บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน .........-..........โครงการ   

  รวม …………-………… บาท 

 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน ……-……… โครงการ   

  รวม ……………-…………… บาท 

     1.2 เงินกูคงคาง ……………-……………… บาท  

 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2555 

    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  30,467,000.59  บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร        475,471.87   บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต         47,306.54   บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน       175,687.91   บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           -          บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           44,762    บาท 

 หมวดรายไดจากทุน             -          บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร            15,878,737.27  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            13,845,035      บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค …………-…………… บาท 

    (3) รายจายจรงิ  จํานวน 24,318,185.12.- บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง           1,289,040.08.- บาท 

 งบบุคลากร  ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา  และคาจางชั่วคราว )    7,878,209.-    บาท 

 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 10,657,226.02.-บาท 

 งบลงทุน  ( หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง )     1,150,676.02.- บาท 

 งบรายจายอ่ืน  ( หมวดรายจายอ่ืน )           12,000.-    บาท 

 งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงินอุดหนุน )      3,331,034.-     บาท 

    (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     …………-……….. บาท 

    (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน     3,851,440.-   บาท 

 

3. งบเฉพาะการ 

    ประเภทกิจการ............-............... กิจการ..........-.............. 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ….  มีรายรับจริง  …………-………..….  บาท  รายจายจรงิ  ..…..…..-……….  บาท 

  กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จํานวน ....………-………. บาท 

  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน ....………-……. บาท

  กําไรสุทธิ      จํานวน ....………-………. บาท 

  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี .............................................. จํานวน ....………-………. บาท 

  ทรัพยจํานําจํานวน  .………-……….  บาท      
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2557 

เทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวดับุรีรัมย 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2555 

ประมาณการ 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

รายไดจัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 475,471.87 683,000 785,500 

    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 47,306.54 48,800 98,800 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 175,687.91 150,000 200,000 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 44,762 350,000 240,700 

    หมวดรายไดจากทุน - - - 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 743,228.32 1,231,800 1,325,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 15,878,737.27 15,908,000 17,498,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

15,878,737.27 15,908,000 17,498,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,845,035 21,543,000 21,000,000 

    รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 

    5ทองถิ่น 

13,845,035 21,543,000 21,000,000 

รวม 30,467,000.59 38,682,800 39,823,000 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวดับุรีรัมย 

 

2.2 รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2555 

ประมาณการ  

2556 

ประมาณการ  

2557 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 1,289,040.08 4,259,596 2,758,840 

    งบบุคลากร  ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 

และคาจางชั่วคราว ) 

7,878,209 12,200,040 12,506,340 

    งบดําเนินงาน  ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

และหมวดคาสาธารณูปโภค )   

10,657,226.02 13,499,298 14,963,420 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,150,676.02 6,116,710 5,885,400 

    งบรายจายอ่ืน  ( หมวดรายจายอ่ืน ) 12,000 15,000 15,000 

    งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงินอุดหนุน ) 3,331,034 2,592,156 3,694,000 

รวมจายจากงบประมาณ 24,318,185.12 38,682,800 39,823,000 
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สวนท่ี 2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลบานบัว 
 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  2557  ของเทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  

    แผนงานบริหารท่ัวไป 12,970,040 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 365,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 10,825,420 

    แผนงานสาธารณสุข 1,358,800 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 1,976,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 6,665,100 

    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 355,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,430,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 1,118,800 

    แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 2,758,840 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 39,823,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

งบกลาง 

งบ                                                                                   

งาน 
งานงบกลาง 

งบกลาง  

    งบกลาง     2,758,840 

    บําเหน็จ / บํานาญ  

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ                                 

งาน 

งานบริหารท่ัวไป 

 

งานบริหารงานคลัง 

 

รวม 

 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) 2,624,640 - 2,624,640 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 3,595,100 1,620,300 5,215,400 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 1,467,800 121,800 1,589,600 

    คาใชสอย 1,635,000 270,000 1,905,000 

    คาวัสด ุ 830,000 150,000 980,000 

    คาสาธารณูปโภค 445,000 5,000 450,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 161,000 9,400 170,400 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     15,000 - 15,000 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 

รวม 10,793,540 2,176,500 12,970,040 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ                                                 

งาน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

รวม 

 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน - - 

    คาใชสอย 320,000 320,000 

    คาวัสด ุ 45,000 45,000 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 365,000 365,000 
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แผนงานการศึกษา 

งบ                                  

งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 2,084,000 - 2,084,000 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 78,400 - 78,400 

    คาใชสอย 566,600 1,929,000 2,495,600 

    คาวัสด ุ 260,000 1,961,120 2,221,120 

    คาสาธารณูปโภค 250,300 - 250,300 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 312,000 - 312,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 3,384,000 3,384,000 

รวม 3,551,300 7,274,120 10,825,420 
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แผนงานสาธารณสุข 

งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 

งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืนๆ 

รวม 

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 505,000 - - 505,000 

งบดําเนินงาน     

    คาตอบแทน 58,800 - - 58,800 

    คาใชสอย 185,000 120,000 - 305,000 

    คาวัสด ุ 30,000 - 200,000 310,000 

    คาสาธารณูปโภค - - - - 

งบลงทุน     

    คาครุภัณฑ - - 80,000 - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - 

งบรายจายอ่ืน     

    รายจายอ่ืน     - - - - 

งบเงินอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - 180,000 180,000 

รวม 778,800 120,000 460,000 1,358,800 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน 

§º  

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ 

สังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 
รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 966,200 - 966,200 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 103,800 - 103,800 

    คาใชสอย 270,000 350,000 620,000 

    คาวัสด ุ 135,000 - 135,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 - 1,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 100,000 - 100,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 

รวม 1,576,000 400,000 1,976,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                        งบ                                      

งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน รวม 

 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 722,300  722,300 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 93,800 - 93,800 

    คาใชสอย 400,000 - 400,000 

    คาวัสด ุ 225,000 - 225,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 - 1,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ - - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 5,223,000 5,223,000 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,442,100 5,223,000 6,665,100 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                          งบ                                                      

งาน 

งานสงเสริมสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน - - 

    คาใชสอย 325,000 325,000 

    คาวัสด ุ - - 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 355,000 355,000 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

                  งบ                                      

งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - - 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน - - - 

    คาใชสอย 500,000 700,000 1,200,000 

    คาวัสด ุ 200,000 - 200,000 

    คาสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ - - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 30,000 30,000 

รวม 700,000 730,000 1,430,000 
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แผนงานการเกษตร 

                         งบ                                                      

งาน 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 388,800 388,800 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน 25,000 25,000 

    คาใชสอย 570,000 570,000 

    คาวัสด ุ 135,000 135,000 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 1,118,800 1,118,800 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2557  

เทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรมัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี  13 )  พ.ศ.  2552  มาตรา  60  มาตรา  

62  และมาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานบัวและโดยความ

เห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

 ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2556  เปนตนไป 

 ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  39,823,000.- บาท  

 ขอ  4  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  39,823,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป  

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,900,040 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 365,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 10,925,420 

    แผนงานสาธารณสุข 1,358,800 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 1,976,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 6,665,100 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 355,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,430,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 1,118,800 

    แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

    งบกลาง 2,728,840 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 39,823,000 
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 ขอ  5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายไดเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  -  บาท  ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 

งบบุคลากร  ( หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางชั่วคราว )  - 

งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  - 

งบลงทุน  ( หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ) - 

งบรายจายอ่ืน  ( หมวดรายจายอ่ืน )  - 

งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงินอุดหนุน ) - 

รวมรายจาย - 

 

 ขอ  6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

 ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัวมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี.......................................................  

 

       (ลงนาม) …………………………………………………. 

        ( นายกิตติพงษ  รัตนศศิวิมล ) 

                  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

 

 

  เห็นชอบ 

 

(ลงนาม) ……………………………………..…………… 

 (………….…………………………….) 

             ผูวาราชการจังหวดับุรีรัมย  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2557 

เทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

************** 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   39,823,000.- บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
 

งานบริหารท่ัวไป  (00111)     รวมท้ังส้ิน   10,793,540.- บาท 
 

1. งบบุคลากร               รวม       6,219,740.- บาท 

  หมวดเงินเดอืน  (ฝายการเมือง)      ตั้งจายไวรวม      2,624,640.-  บาท   แยกเปน  

         

            1.  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายไว  695,520.- บาท 

             เ พ่ือจายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

             1. เงินเดือนนายกเทศมนตรใีนอัตราเดือนละ  27,600 บาท   

                เปนเงิน 331,200 บาท 

             2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรใีนอัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 2 อัตรา    

                เปนเงิน  364,320 บาท 

(สํานักปลัดเทศบาล)             

   2.  ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   ตั้งจายไว  

120,000.- บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี  ตามอัตราท่ี

กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 

12 เดือน ดังตอไปนี้ 
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           1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  4,000 บาท    

              เปนเงิน  48,000 บาท 

          2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  

              จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน  72,000 บาท 

    (สํานักปลัดเทศบาล) 

            3.  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี        ตั้งจายไว 

120,000.- บาท        

            เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตร ี ตามอัตราท่ีกําหนดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ

จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังตอไปนี้ 

            1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  4,000 บาท   

                เปนเงิน  48,000 บาท 

            2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 3,000 บาท   

               จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน  72,000 บาท 

    (สํานักปลัดเทศบาล) 

   4.  ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี           ตั้งจายไว       115,920.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรจีํานวน 1 อัตรา  ตามอัตราท่ีกําหนดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  อัตราเดือนละ 9,660 บาท      

(สํานักปลัดเทศบาล) 

             5. ประเภทเงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                ตั้งจายไวรวม  82,800.- บาท 

              เพ่ือจายเงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย

คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน อัตราเดือนละ 6,900 

บาท  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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         6.  ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล        ตั้งจายไว    1,490,400.-  บาท 

               เพ่ือจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล  พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

        1. เงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท   

                เปนเงิน  182,160 บาท 

         2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 12,420       

                         บาท  เปนเงิน  149,040 บาท 

         3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท   

                         จํานวน  10 อัตรา  เปนเงิน  1,159,200  บาท 

                  (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

    หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม      3,595,100.-บาท  แยกเปน 

  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว      1,348,400.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 7  อัตรา 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (สํานักปลัดเทศบาล) 

            2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล    ตั้งจายไว         239,200.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง   (สํานักปลัดเทศบาล) 

       3.  ประเภทเงินประจําตําแหนง    ตั้งจายไว         109,200.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับ

เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน    (สํานักปลัดเทศบาล) 

       4.  ประเภทคาจางลูกจางประจํา       ตั้งจายไว        275,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา 

จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      5.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา  ตั้งจายไว          81,500.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณ

ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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      6.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง                ตั้งจายไว           955,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 12 อัตรา 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      7.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง     ตั้งจายไว           586,800.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม        4,377,800.-  บาท   แยกเปน 

     หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม        1,467,800.-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

                                   ตั้งจายไว      1,250,000.-  บาท 

1.1    เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ       ตั้งจายไว    800,000.-บาท 

                           เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2557  

ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานบัว ท่ีผานเกณฑการประเมิน

และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2557-

2559 หนา 52  ลําดับท่ี 122)   

1.2  คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการกูชีพและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ตั้งจายไว 450,000.-บาท 

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการกูชีพ  (1669)  ท่ีไดรับคําสั่งให 

ปฏิบัติงานประจํารถกูชีพ (1669)  และเพ่ือจายเปนคาตอบแทน อปพร.  กรณีมีคําสั่งใหปฏิบัติงานประจาํรถ  

กูชีพ (1669)  และปฏิบัติงานในศูนย อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย อปพร.  (สํานักปลัดเทศบาล) 

   2.  ประเภทคาเบ้ียประชุม      ตั้งจายไว      10,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกรรมการในคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  และ

คณะกรรมการสามัญประจําเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และ

ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน  ของนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.  

2554  (สํานักปลัดเทศบาล) 

    3.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        50,000.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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     4.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        64,800.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   (สํานักปลัดเทศบาล) 

         5.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งจายไว       30,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   (สํานักปลัดเทศบาล) 

       6.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      63,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด    (สํานักปลัดเทศบาล) 
   

  หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม     1,635,000.-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      700,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  

คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ

ตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา,  

คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิม

กําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ)  คาติดตั้งประปา (คา

วางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง

อุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ

อุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดต้ังโทรศัพท  ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวง

ภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

      2.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งจายไวรวม  115,000.-  บาท  แยกเปน 

              2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคล      ตั้งจายไว       25,000.-  บาท        

               เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ัง

คาบริการ ฯลฯ   ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง การตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน 

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนะศึกษาดูงาน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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              2.2  คาเล้ียงรับรองในการประชุมตางๆ      ตั้งจายไว      40,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม 

คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ ฯลฯ  

ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองในการประชุม  (สํานักปลัดเทศบาล) 

    2.3  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี        ตั้งจายไว       50,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  และวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา        

วันปยมหาราช ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล.) 

          3.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    720,000.-  บาท   แยกเปน 

    3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว    200,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง, ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล) 

    3.2  โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง      ตั้งจายไว     500,000.-  บาท   

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนะศึกษาดูงานใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการองคกร การจัดการสาธารณะ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร 

คารับรอง คากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา

ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของท่ี

ระลึก  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 47 ลําดับ

ท่ี 114) 

    3.3  คาใชจายอ่ืนๆ     ตั้งจายไว 20,000.- บาท 

           เพ่ือจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา

พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  ฯลฯ     

(สํานักปลัดเทศบาล) 

 4.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน           ตั้งจายไว    100,000.-  บาท 

              เ พ่ือจายเปนคาบํารุ งรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   เชน 

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  รถยนต  รถจักรยานยนต  โตะ  เกาอ้ี  ลําโพง  

เครื่องเสียง ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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     หมวดคาวัสดุ               ตั้งจายไวรวม     830,000.-  บาท  แยกเปน 

       1. ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งจายไว        200,000.-   บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 

5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

    2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งจายไว        50,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  หลอดไฟ   บาลาสน  สวิตซ  สตารทเตอร ลําโพง  

ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ไฟสปอรตไลท  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

           3. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งจายไว          100,000.-    บาท 

              เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ําจานรอง  

กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งจายไว          30,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานยนต  รถจักรยานยนต  เชน ยางนอก ยางใน สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน 

น้ํามันเบรก  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร   ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

  5. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งจายไว        350,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเตา  

กาส  น้ํามันจารบี  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

           6. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ 

เชน  ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป  พูกันและสี  ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ    (สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

           7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แปนพิมพ 

หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 20,000 

บาท ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)           
    

     หมวดคาสาธารณูปโภค                                   ตั้งจายไวรวม  445,000.-   บาท  แยกเปน 

       1. ประเภทคาไฟฟา                 ตั้งจายไว       250,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  รวมถึงทรัพยสิน

ตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว    (สํานักปลัดเทศบาล) 

       2. ประเภทคาน้ําประปา     ตั้งจายไว         30,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  รวมถึงทรัพยสินตางๆ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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      3. ประเภทคาบริการโทรศพัท   ตั้งจายไว        60,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล     (สํานักปลัดเทศบาล) 

          4. ประเภทคาบริการไปรษณีย                      ตั้งจายไว         5,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ  (สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

      5. ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                   ตั้งจายไว       100,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาวิทยุสื่อสาร  คา

สื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

3. งบลงทุน              ตั้งจายไวรวม      161,000.- บาท 
 

   หมวดคาครุภัณฑ                     ตั้งจายไวรวม      161,000.- บาท 
    

        1.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งจายไวรวม  11,000.-บาท 

             1.1  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา   ตั้งจายไว    11,000.-  บาท    

                    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา      จํานวน  2  เครื่อง  ราคา

เครื่องละ  5,500.-บาท  ดังรายการตอไปนี้   

 -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 

      -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 25 หนาตอนาที 

      -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

       -  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

      -  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

      -  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 

แผน 

                 ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจําป  

2556  ( สํานักปลัดเทศบาล )   (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 50  ลําดับท่ี 120 ) 

 2.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ             ตั้งจายไว       150,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน  เครื่องจักรกล  

ยานพาหนะ  ซ่ึงไมใชเปนการซอมแซมตามปกติ  เชน  ยกเครื่องยนตใหม  ปะผุทําสียานพาหนะท้ังคัน       

เปนตน  (สํานักปลัดเทศบาล)     
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4.  งบรายจายอ่ืนๆ                                   ตั้งจายไวรวม          15,000.-  บาท   แยกเปน 

             หมวดรายจายอ่ืน   ตั้งจายไวรวม           15,000.-  บาท   แยกเปน 

   1. ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหรือไมไดมาซ่ึงครุภัณฑหรือ

ส่ิงกอสราง                     ตั้งจายไว        15,000.-  บาท                

              เพ่ือจายเปนคาจางคณะท่ีปรึกษาสําหรับทําการสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลบานบัว  ตามหลักธรรมาภิบาล หรือตามนโยบายของรัฐบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

5. งบเงินอุดหนุน           ตั้งจายไวรวม     20,000.-  บาท   

      1.  ประเภทเงินอุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ            ตั้งจายไว           20,000.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลลุมปุกตามโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ประจําป  2557  (สํานักปลัดเทศบาล ) 

(แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 54 ลําดับท่ี 135 ) 

 

 

**************************** 
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แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
 

งานบริหารงานคลัง  (00113)    รวมท้ังส้ิน 2,176,500. -  บาท 
 

1. งบบุคลากร                รวม           1,620,300.- บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)     ตั้งจายไวรวม        1,620,300.- บาท  แยกเปน 

    

     1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล          ตั้งจายไว         1,121,100.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน      

7  อัตรา    โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน     (กองคลัง) 

                2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายไว          177,400.-  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม 

การครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง    (กองคลัง)             

       3.  ประเภทเงินประจําตําแหนง   ตั้งจายไว         42,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับ

เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน    (กองคลัง) 

 4. ประเภทคาจางลูกจางประจํา        ตั้งจายไว           171,800.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา  

จํานวน  1  อัตรา   (กองคลัง)  

         5.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง             ตั้งจายไว          72,600 .-  บาท 

                     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้ง

จายไวไมเกิน 12 เดือน   ( กองคลัง.)  

               6.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง               ตั้งจายไว       35,400.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   ( กองคลัง )     
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2.  งบดําเนินการ                 ตั้งจายไวรวม       546,800.-  บาท   แยกเปน 

     หมวดคาตอบแทน   ตั้งจายไวรวม       121,800.-  บาท   แยกเปน 

        1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (กองคลัง) 

         2.  ประเภทคาเชาบาน    ตั้งจายไว        46,800.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   (กองคลัง) 

         3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจายไว        30,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองคลัง) 

       4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล       ตั้งจายไว        40,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองคลัง) 

  หมวดคาใชสอย              ตั้งจายไวรวม    270,000.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      200,000.-  บาท 

                      เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา

ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร 

(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือ

สิ่งพิมพตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา

บริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  

การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ)  คาติดตั้ง

ประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  

รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปา

และติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปา

และอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท

พวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   (กองคลัง) 
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           2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม       50,000.-  บาท    

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง   (กองคลัง) 

           3.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน          ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

               เ พ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน 

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี ฯลฯ   (กองคลัง) 

 

          หมวดคาวัสด ุ                                   ตั้งจายไวรวม      150,000   .- บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน               ตั้งจายไว        100,000.-   บาท 

               เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม

เกิน 5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ    (กองคลัง) 

        2. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร                     ตั้งจายไว           20,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ 

เชน  ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป  พูกันและสี  ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  (กองคลัง) 

          3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร                       ตั้งจายไว          30,000.-   บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ    (กองคลัง) 

 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม      5,000.-   บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                        ตั้งจายไว      5,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ (กองคลัง) 
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3. งบลงทุน              ตั้งจายไวรวม      9,400.- บาท 

 

   หมวดคาครุภัณฑ                     ตั้งจายไวรวม      9,400.- บาท 

    1.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งจายไวรวม  9,400.-บาท 

             1.1  คาจัดซ้ือตูเย็น      ตั้งจายไว    9,400.-บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็นขนาดความจุไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต เปนรุนท่ีไดรับฉลาก

ประสิทธิภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ ประจําป 2556  (กองคลัง )  (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559  หนา  50  ลําดับท่ี 120  )    

 

 

**************************** 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  รวม   365,000.-  บาท 

   1.  งบดําเนินการ    ตั้งจายไวรวม      365,000.- บาท  แยกเปน 

      หมวดคาใชสอย    ตั้งจายไวรวม      320,000.-   บาท 

1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) 

      1.  โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล   ตั้งจายไว  120,000.-   บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล 

เชน เทศกาลปใหม  เทศกาลวันสงกรานต  เปนตน  โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  

น้ําแข็ง วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ สําหรับชุดปฏิบัติการประจําจุดตรวจ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีสัญจรไปมา  (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 

53 ลําดับท่ี 127 ) 

       2.  โครงการฝกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

         ตั้งจายไว    150,000.-   บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน   (สํานักปลัดเทศบาล) ) (แผนพัฒนาสามป 2557-2559  หนา 53  ลําดับท่ี 126 ) 

              3. โครงการอบรมควบคุมไฟปา        ตั้งจายไว   50,000.-    บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมควบคุมไฟปา   (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนา

สามป 2557 - 2559  หนา  55  ลําดับท่ี 139 ) 

 หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม   45,000.-  บาท 

 1.  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย                               ตั้งจายไว        45,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานดานการกูชีพ (1669) เชน เสื้อสะทอนแสง 

ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

                               ************************************* 
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แผนงานการศึกษา (00210)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  รวมท้ังส้ิน 3,551,300.- บาท 

1. งบบุคลากร ตั้งจายไวรวม         2,084,000.-  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   ตั้งจายไวรวม       2,084,000        บาท  แยกเปน 

        1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว     560,000.- บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน       

3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  (กองการศึกษา) 

            2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งจายไว     50,000.-  บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  (กองการศึกษา) 

  3.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ตั้งจายไว     936,000.- บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําป   ใหแกพนักงานจาง  

จํานวน  11  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (กองการศึกษา) 

         4.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง      ตั้งจายไว     538,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน    (กองการศึกษา) 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   1,155,300.- 

บาท   แยกเปน 

    หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง    78,400. -  

บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (กองการศึกษา) 

          2.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        23,400.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   (กองการศึกษา) 

3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 
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      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองการศึกษา) 

 

4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ตั้งจายไว        40,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองการศึกษา) 
 

     หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       566,600.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งจายไว      250,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา

ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร 

(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือ

สิ่งพิมพตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา

บริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให

ราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  

การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ)  คาติดตั้ง

ประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  

รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปา

และติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปา

และอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท

พวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   (กองการศึกษา) 

2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          ตั้งจายไว  60,600.- บาท   แยกเปน                         

              2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคล      ตั้งจายไว       10,600.-  บาท        

               เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ัง

คาบริการ ฯลฯ   ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง การตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน 

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนะศึกษาดูงาน   (กองการศึกษา) 

     2.2  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี        ตั้งจายไว        50,000.-บาท 

               เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  และวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา        

วันปยมหาราช ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

           3.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม        56,000.-  บาท   แยกเปน 
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    3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  (กองการศึกษา) 
 

       3.2  คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายไว   

        6,000.-บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คนละ 

2,000.-บาท  (กองการศึกษา)   ท้ังนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น           

       4.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน        ตั้งจายไว     200,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน 

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี  ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

 

    หมวดคาวัสดุ              ตั้งจายไวรวม         260,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน         ตั้งจายไว         150,000.-   บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 

5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

   2. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว             ตั้งจายไว          50,000.-    บาท 

    เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ําจานรอง  

กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

      3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร               ตั้งจายไว          60,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   (กองการศึกษา)     

      หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม         250,300.-   บาท  แยกเปน 

    1. ประเภทคาไฟฟา                   ตั้งจายไว     100,000.- บาท 

    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  รวมถึงทรัพยสินตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว  (กองการศึกษาฯ) 

     2. ประเภทคาน้ําประปา           ตั้งจายไว     34,300.- บาท 

    เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  รวมถึงทรัพยสินตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว  (กองการศึกษาฯ) 

     3. ประเภทคาโทรศัพท                   ตั้งจายไว     15,000.-  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว   (กองการศึกษาฯ) 
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     4. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย             ตั้งจายไว         1,000.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ         

(กองการศึกษาฯ) 

      5. ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                   ตั้งจายไว       100,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาวิทยุสื่อสาร      

คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  ฯลฯ   (กองการศึกษา) 

 

3. งบลงทุน              ตั้งจายไวรวม      312,000.- บาท 

   หมวดคาครุภัณฑ                     ตั้งจายไวรวม      312,000.- บาท 

 1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งจายไวรวม  87,000.-บาท 

             1.1  คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน)    ตั้งจายไว    87,000.-บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน  จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  

43,500.-บาท  (รวมคาติดตั้ง)  ขนาดไมต่ํากวา  36,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศ  ท่ีสามารถดักจับอนุภาค

ฝุนละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด  ท้ัง

หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหนวงเวลาการทํางานของ

คอมเพรสเซอร  และไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ ประจําป 2556  (กองการศึกษาฯ )  (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559  หนา 42  ลําดับท่ี 80 )    

     2.  ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ   ตั้งจายไวรวม  225,000.-บาท 

                   2.1  คาจัดซ้ือเต็นทผาใบ (ชนิดโคง)     ตั้งจายไว    225,000.-บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ (ชนิดโคง)  ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร  จาํนวน  

10  ชุด  ราคาชุดละ  22,500.-บาท  ตั้งตามราคาทองถิ่น   (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559  หนา  51   

ลําดับท่ี 120 )    
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แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  รวมท้ังส้ิน    7,274,120.-บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง  3,890,120.-  

บาท    แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม         1,929,000 .-  บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      ตั้งจายไวรวม         1,929,000 .-  บาท   แยกเปน 

     1.1  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ตั้งจายไว       250,000.-  บาท  

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เชน คาอาหาร, วัสดุ, ของรางวัล, 

ของขวัญวันเด็ก, คาดําเนินกิจกรรม, คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557- 

2559 หนา 35 ลําดับท่ี 6) 

     1.2  โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบัณฑิตนอย       150,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบัณฑิตนอย          

(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557- 2559 หนา 35 ลําดับท่ี 10) 

              1.3  โครงการทัศนศึกษาของเด็ก                             ตั้งจายไว       200,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการในการทัศนะศึกษาของเด็ก  (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 

2557- 2559 หนา 35  ลําดับท่ี 9) 

              1.4  โครงการมหกรรมการศึกษาทองถิ่น                     ตั้งจายไว    25,000.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการในโครงการมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน  (กองการศึกษา) (แผนพัฒนา

สามป 2557- 2559 หนา 34  ลําดับท่ี 5)               

    1.5  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งจายไว    1,204,000.- บาท 

         -  เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก      

                    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  178 คน x 20 บาท x 280 วัน = 

996,800.- บาท  

                    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานโคกระกา จํานวน 7 คน x 280 วัน x 20  บาท = 

39,200.-  บาท 

                    -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  30 คน x 280 วัน x 20 บาท  =  

168,000.-  บาท  
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                  (กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 34   ลําดับท่ี 1)  ท้ังนี้  จะเบิกจาย

ตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        

 

 

 

    1.6  โครงการวันแมแหงชาติ  ตั้งจายไว 50,000.-บาท 

                เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการวันแมแหงชาติ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กอง

การศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557- 2559 หนา 35  ลําดบัท่ี 8) 

   1.7  โครงการวันพอแหงชาต ิ ตั้งจายไว 50,000.-บาท 

       เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการวันพอแหงชาติ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กอง

การศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557- 2559 หนา  35  ลําดบัท่ี 7) 

 

 หมวดคาวัสดุ                                    ตั้งจายไวรวม         1,961,120.-  บาท   แยกเปน 

      1. ประเภทคาอาหารเสริม (นม)        ตั้งจายไว          1,961,120.-   บาท 

      เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ :  

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว   จํานวน  178 คน x 280 วัน x 7  บาท 

        เปนเงิน   348,880.-  บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานโคกระกา   จํานวน  7 คน x 280 วัน x 7  บาท 

        เปนเงิน   13,720.-  บาท 

              - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  30 คน x 280 วัน x 7 บาท  

        เปนเงิน   58,800.- บาท 

           -  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  6 โรงเรียน  จํานวน  846 คน x 260 วัน x 7 บาท    

         เปนเงิน  1,539,720.-  บาท   (กองการศึกษา) ( แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 34 ลําดับท่ี 3)    

ท้ังนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

   
        

    2. งบเงินอุดหนนุ    ตั้งจายไวรวม       3,384,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม       3,384,000.-     บาท   แยกเปน 

1. ประเภทอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว   

         ตั้งจายไว  3,384,000.-     บาท 

               เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  

6  โรงเรียน  จํานวน  846 คน x 200 วัน x 20 บาท    (กองการศึกษา)  ( แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559 

หนา 34 ลําดับท่ี  2)      ท้ังนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) รวมท้ังส้ิน         778,800.-  บาท 

1.  งบบุคลากร     ตั้งจายไวรวม            505,000.-  บาท   แยกเปน 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม            505,000.-  บาท  แยกเปน 

      

1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล         ตั้งจายไว           357,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 

2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  (กองสาธารณสุขฯ) 

          2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล           ตั้งจายไว         40,000.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  (กองสาธารณสุขฯ) 

       3.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง             ตั้งจายไว        72,600.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 

12 เดือน  (กองสาธารณสุข.) 

    4.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง        ตั้งจายไว      35,400 .-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  (กองสาธารณสุข ) 

 

2. งบดําเนินการ                                             ตั้งจายไวรวม     273,800.-   บาท     แยกเปน 

หมวดคาตอบแทน                                 ตั้งจายไวรวม     58,800.-     บาท     แยกเปน 

    1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (กองสาธารณสุขฯ)  

 2.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจายไว       5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิ

เบิกตามระเบียบของราชการกําหนด  (กองสาธารณสุขฯ) 

 3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งจายไว        20,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิ

เบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองสาธารณสุขฯ) 
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        4.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        28,800.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   (กองสาธารณสุขฯ) 

       หมวดคาใชสอย      ตั้งจายไวรวม       185,000.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งจายไว      130,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา

ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร 

(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือ

สิ่งพิมพตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง

เหมาบริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ี

ราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปน

กรรมสิทธิ์ของการไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟา

และอุปกรณ)  คาติดตั้งประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  

ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ  ฯลฯ    (กองสาธารณสุขฯ) 

 2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม        15,000.-  บาท   แยกเปน 

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      15,000.-  บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก

และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  (กอง

สาธารณสุขฯ) 

  3.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน             ตั้งจายไว        40,000.- บาท 

     เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   เชน 

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  โตะ  เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ   

(กองสาธารณสุขฯ) 
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     หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม    30,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน                          ตั้งจายไว         20,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม

เกิน 5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ   (กองสาธารณสุขฯ) 

      2. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          10,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํา

กวา 20,000 บาท ฯลฯ   (กองสาธารณสุขฯ) 
 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



89 

 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  

 

งานโรงพยาบาล  (00222)    รวมท้ังส้ิน 120,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   120,000.-  

บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       120,000.-   บาท   แยกเปน 

1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม        120,000.-  บาท   แยกเปน 

            1.1  โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายไว  120,000.- บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  (กอง

สาธารณสุขฯ) (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 44 ลําดับท่ี 98) 

 

 

 

 

**************************** 
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)  รวมท้ังส้ิน 460,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ                 ตั้งจายไวรวม     200,000.-  บาท  แยกเปน 

        หมวดคาวัสดุ                   ตั้งจายไวรวม     200,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     ตั้งจายไว         200,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน ยา เวชภัณฑ สารเคมีกําจัดเชื้อโรค 

สําลี ผากอต ฯลฯ   (กองสาธารณสุขฯ) (แผนพัฒนาสามป 2557-2559  หนา 44  ลําดับท่ี 99) 

    2.  งบลงทุน      ตั้งจายไวรวม   80,000.- บาท  แยกเปน 

          หมวดคาครุภัณฑ    ตั้งจายไว   80,000.-บาท  

1.  ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจายไว  80,000.-บาท 

1.1  คาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน  ตั้งจายไว  80,000.-บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ  80,000.- 

บาท  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1.  เปนเครื่องยนตชนิดใชน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิงผสมกับอากาศ  มีกําลังงานท่ีผลิต 

ออกไมต่ํากวา 18.7  กิโลวัตต/ 25.4 h.p. 

2. การสตารทแบบจุดระเบิดหัวเทียนโดยใชระบบ  Electronic ignilion coil  หรือ   

Automatic  ignition power  และกําลังไฟจุดระเบิดดวยถานไฟฉาย 

3. คารบูเรเตอรเปนแบบใชกําลังอัดลม  ไมมีทอน้ํามันตออยูภายนอกคารบูเรเตอร  ใช 

เชื้อเพลิงไมเกิน 2 ลิตร/ชั่วโมง 

4. การเปด – ปด ของน้ํายาใชระบบวาลวแบบหมุน 

5. ตัวถังบรรจุสารเคมีและถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงทําดวยโลหะท่ีไมเปนสนิม  (Stainless  

Steel)  เหล็กปลอดสนิมทนตอการกัดกรอนของน้ํายาเคมีและน้ํามัน  สําหรับทอพนน้ํายาทําดวยเหล็ก

พิเศษ เบา ทนตอความรอนและทนตอการทําลายของน้ํายาเคมี 

6. มีตะแกรงโลหะหุมทอพนสําหรับกันความรอน 

7. มีสายสะพายท่ีสามารถปรับความสั้น – ยาว ได 

8. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมนอยกวา 1.4 ลิตร 

9. ถังบรรจุน้ํายาเคมีไดไมนอยกวา  6.5  ลิตร 

 

                 ตั้งตามราคาทองถิ่น  ( กองสาธารณสุขฯ )   (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 44  

ลําดับท่ี 100 ) 
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    3.  งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        180,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        180,000.-     บาท   แยกเปน 

 1.  ประเภทอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ตั้งจายไว       180,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและคาดําเนินงานของ  อสม.ในเขตตําบลบานบัวในการ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  หมูบานละ 10,000.- บาท   (กองสาธารณสุข)  (แผนพัฒนาสามป 2557-

2559  หนา 44  ลําดับท่ี  97) 

 

 

 

 

**************************** 
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  (00231)   ตั้งจายไวรวมท้ังส้ิน    1,576,000.-  บาท 

1. งบบุคลากร            ตั้งจายไวรวม               966,200.-  บาท 

  หมวดเงินเดอืน(ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม       966,200.-  บาท  แยกเปน 

       

  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว        480,500.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน       

3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (กองสวัสดิการสังคม) 

            2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว         105,500.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง   (กองสวัสดิการสังคม) 

      3.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง             ตั้งจายไว        259,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   จํานวน         

2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (กองสวัสดิการสังคม) 

      4.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง     ตั้งจายไว        121,200.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (กองสวัสดิการสังคม) 

 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงท่ีถูกตอง     

509,800.-  บาท   แยกเปน 

    หมวดคาตอบแทน     ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงท่ีถูกตอง     

103,800.-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (กองสวัสดิการสังคม) 

     2.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        43,800.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   (กองสวัสดิการสังคม) 

       3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 
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              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองสวัสดิการสังคม) 

 หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม    270,000 .-  บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      200,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  

คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ

ตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา

บริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ

เพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์

ของการไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุง

ระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ

อุปกรณ)  คาติดตั้งประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา,  

คาจางเหมาเดินทอประปาและติดต้ังอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  

ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ  ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม) 

           2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไว    30,000.-  บาท    

 2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว    30,000.-  บาท 

 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง, และพนักงาน

จางของเทศบาลตําบล   (กองสวัสดิการสังคม) 

  3.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน              ตั้งจายไว    40,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีชํารุดเสียหาย  จําเปนตองบํารุงรักษาและ

ซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร 

รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 
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    หมวดคาวัสดุ                       ตั้งจายไวรวม     135,000.-  บาท  แยกเปน 

       1. ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งจายไว        60,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม

เกิน 5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 

       2. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งจายไว         15,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ 

เชน  ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป  พูกันและสี  ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ  (กอง

สวัสดิการสังคม) 

       3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          60,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํา

กวา 20,000 บาท ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม) 

          หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม          1,000.-   บาท  แยกเปน 

         1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                        ตั้งจายไว         1,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ     

(กองสวัสดิการสังคม) 

 

3.  งบลงทุน     ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด !  ไม ใ ช ก าร เชื่ อมโ ยงที่ ถู กต อ ง     

100,000.-  บาท   แยกเปน 

    หมวดครุภัณฑ      

    1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน                     ตั้งจายไว   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง          

100,000.-  บาท    

        (1)  คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร               ตั้งจายไว   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง          

100,000.-  บาท  

              เพ่ือจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว – ดํา)  จํานวน  1  เครื่อง  ดังรายการ

ตอไปนี้ 

- ความเร็ว  20  แผนตอนาที 

- ความเร็วท่ีกําหนดเปนความเร็วเปนความเร็วในการถายไมต่ํากวา 

- เปนระบบมัลติฟงกชั่น 
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- เปนระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ยอ – ขยาย  ได 

  ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณประจําป  2556  (กองสวัสดิการ

สังคม)  (แผนพัฒนาสามป  2557 – 2558  หนา  51  ลําดับท่ี 120 ) 

 

**************************** 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)  รวมท้ังส้ิน       400,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ              ตั้งจายไวรวม    350,000.-  บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม    350,000.-  บาท   แยกเปน 

          1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    350,000.-  บาท   แยกเปน 

    1.1  โครงการวันผูสูงอายุ        ตั้งจายไว    300,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการวันผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุในตําบลบานบัว  

เพ่ือเปนการกระตุนเตือนใหสังคมตระหนักในคุณคาความสําคัญของผูสูงอายุ  (กองสวัสดิการสังคม)  

(แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 45 ลําดับท่ี 102) 

    1.2  โครงการฝกอาชีพผูพิการ        ตั้งจายไว    10,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการฝกอาชีพผูพิการ  (กองสวัสดิการสังคม)  

(แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  36  ลําดับท่ี 16 ) 

    1.3  โครงการฝกอบรมอาชีพทําดอกไมจันทนของกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานบัว 

   ตั้งจายไว    20,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการฝกอบรมอาชีพทําดอกไมจันทนของกลุม

พัฒนาสตรีตําบลบานบัว  (กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 36 ลําดับท่ี 15) 

              1.4  โครงการผูสูงอายุนําพาเยาวชนสุขใจทําบุญไหวพระ   ตั้งจายไว    20,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการผูสูงอายุนําพาเยาวชนสุขใจทําบุญไหวพระ   

(กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 45 ลําดับท่ี 107) 
 

    2.  งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        50,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        50,000.-     บาท   แยกเปน 

    1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      ตั้งจายไวรวม     50,000.- บาท 

    1. อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย     ตั้งจายไว     20,000.-  บาท 
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                 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและคาดําเนินงานตามโครงการจัดหารายไดเพ่ือ

กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

งบประมาณ  2556   เปนเงิน   20,000.-  บาท  (กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  

หนา 45 ลําดับท่ี 106) 

 

     2. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานบัว          ตั้งจายไว     30,000.-  บาท      

                 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบานบัว  เปนเงิน  

30,000.- บาท  (กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 36  ลําดับท่ี 14) 

  

 

 

**************************** 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) รวมท้ังส้ิน          1,442,100 .-  บาท 

 1. งบบุคลากร ตั้งจายไวรวม        722,300  .-  บาท 

 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม        722,300 .-  บาท  แยกเปน      

  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งจายไว    408,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน    

3  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  (กองชาง) 

            2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล       ตั้งจายไว      98,300.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  (กองชาง) 

           3.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง           ตั้งจายไว        145,200 .-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน  (กองชาง.)  

      4.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งจายไว      70,800 .-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   (กองชาง) 

 

    2. งบดําเนินการ         ตั้งจายไวรวม   719,800.-  บาท   แยกเปน 

        หมวดคาตอบแทน      ตั้งจายไวรวม   93,800  .-  บาท   แยกเปน 

            1.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

                                   ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

      1.1  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ตั้งจายไว 20,000.-บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (กองชาง) 

       2.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   (กองชาง) 
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  3.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        28,800.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   (กองชาง) 

          4.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งจายไว       10,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด  (กองชาง) 

        5.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      30,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองชาง) 

 

     หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม   400,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      300,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและ

เผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรง

มหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา  คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสาย

ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ)  คาติดตั้งประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  

ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ  ฯลฯ   (กองชาง) 

          2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม       50,000.-  บาท    

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง, ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  (กองชาง) 
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 3.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน       ตั้งจายไว     50,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีชํารุดเสียหาย  จําเปนตองบํารุงรักษาและ

ซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร 

รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ  (กองชาง) 
 

 หมวดคาวัสดุ                   ตั้งจายไวรวม       225,000.- บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน               ตั้งจายไว        50,000.-   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม

เกิน 5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  (กองชาง)   

            2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ    ตั้งจายไว        100,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟ  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟ  สวิตซ

ไฟฟา  หลอดไฟฟา  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  ฯลฯ  (กองชาง) 

        3. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร                         ตั้งจายไว         10,000.-   บาท 

   เ พ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ ท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือ

ประชาสัมพันธ เชน  ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป  พูกันและสี  ฟลม  เมมโมรี่การด  แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ  ฯลฯ  (กองชาง) 

           4.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร                               ตั้งจายไว          15,000.-   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํา

กวา 20,000 บาท ฯลฯ   (กองชาง) 

   5. ประเภทวัสดุกอสราง    ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ตะปู คอน  คีม  ขวาน  จอบ เสียม เลื่อย 

แปรงทาสี  ทอน้ําและอุปกรณประปา  โถสวม  อางลางมือ  ฯลฯ  (กองชาง)   

 

    หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม          1,000.-   บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                                   ตั้งจายไว      1,000.-   บาท 

        เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ     

(กองชาง)  

 

 

**************************** 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

 

งานไฟฟาถนน  (00242)          รวมท้ังส้ิน        5,223,000.-     บาท 

    1. งบลงทุน           ตั้งจายไวรวม    5,223,000.-     บาท 

  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง          ตั้งจายไวรวม    5,223,000.-     บาท 

 1.  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม  5,223,000.- บาท   แยกเปน   

1.1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1  ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง    

67  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 201  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี 22  ) 

1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  2    ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  2  ขนาดกวาง  3.50 เมตร  ระยะทาง    

58  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 203  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  23 ) 

1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  3    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  3  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง    

40  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 200  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   (กองชาง  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  24 )  

1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4    ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  25 )   

1.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  5    ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  5  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  26 )   

1.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  6    ตั้งจายไว  95,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  6  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

47  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 188  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  27 )   

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



101 

 
1.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  7    ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  7  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  28 ) 

1.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  8    ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  8  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  29 )  

1.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  9    ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  9  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  30 )  

1.10   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  10   ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  10  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  31 )  

1.11   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  11   ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  11  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  37 ลําดับท่ี  33 )  

1.12   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  12   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  12  ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ระยะทาง    

80  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 200  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38 ลําดับท่ี  34 )  

1.13   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  13   ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  13  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38 ลําดับท่ี  35 )  
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1.14   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  14   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  14  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ระยะทาง    

58  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 203  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38  ลําดับท่ี 36 )   

1.15   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  15   ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  15  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 192  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38 ลําดับท่ี  37 )   

1.16   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  16   ตั้งจายไว  83,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  16  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ระยะทาง    

49  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 171.50  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 –2559 หนา 38  ลําดับท่ี 38 )   

1.17   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  17   ตั้งจายไว  97,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  17  ขนาดกวาง  6.00  เมตร  ระยะทาง    

33  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 198  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38 ลําดับท่ี 39 )   

1.18   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  18   ตั้งจายไว  91,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  18  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

45  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  38 ลําดับท่ี 40 )   

1.19  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  1   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  1  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  39 ลําดับท่ี  53 )   

1.20   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  2   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  39 ลําดับท่ี  54 ) 
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1.21   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  3   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  3  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  39 ลําดับท่ี  55 )   

1.22   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  4   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  4  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  40 ลําดับท่ี  56 )  

1.23   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  5   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  5  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  40 ลําดับท่ี  57 )  

1.24   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  6   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  6  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  40 ลําดับท่ี  58 )  

1.25   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  7   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  7  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  40  ลําดับท่ี  59 )  

1.26   โครงการปรับปรุงถนนดิน (ลงดินถมปรับระดับผิวจราจร)  หมูท่ี  8  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน (ลงดินถมปรับระดับผิวจราจร)  หมูท่ี  8  ขนาดกวาง  6.00  เมตร  

ระยะทาง   15.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  2.50 เมตร  หรือมีปริมาณดินถม  225  ลูกบาศกเมตร  

พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดศูนยกลาง  1.00  เมตร  จํานวน  8  ทอน  

(รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559    

หนา 40  ลําดับท่ี 60 )  

1.27   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  9   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  9  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  40  ลําดับท่ี  61 )  
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1.28   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  10  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  10  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา  40  ลําดับท่ี  62 ) 

1.29   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  11  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  11  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง   585  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  293  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559 หนา  40  ลําดับท่ี  63 ) 

1.30   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  12  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  12  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557–2559 หนา 40  ลําดับท่ี  64 ) 

1.31   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  13  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  13  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา 40  ลําดับท่ี  65 ) 

1.32   โครงการปรับปรงุถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  14  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  14  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   735  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  294  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา 40  ลําดับท่ี  66) 

1.33   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  15  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  15  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา  40 ลําดับท่ี  67) 

1.34   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  16  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  16  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา  41 ลําดับท่ี  68) 
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1.35   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  17  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  17  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557–2559 หนา 41  ลําดับท่ี  69) 

1.36   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  18  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  18  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   730  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  292  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2557–2559  หนา  41 ลําดับท่ี  70 ) 

1.37   โครงการติดตั้งปายจราจร (ปายแนะนําสถานท่ี) ภายในตําบลบานบัว  ตั้งจายไว     

                             57,000.-บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายจราจร (ปายแนะนําสถานท่ี)  ขนาด  0.60 เมตร  กวาง  1.50  เมตร  

จํานวน  10  ปาย  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 

2557 – 2559  หนา 42  ลําดับท่ี 89 )  

1.38   โครงการเปล่ียนปายช่ืออาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว       ตั้งจายไว  39,000.-บาท 

    เพ่ือจายเปนคาเปลี่ยนปายชื่ออาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  ขนาดกวาง  1  เมตร  ยาว   

    6  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  6  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัว 

    กําหนด)    (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559   หนา 42  ลําดับท่ี 91 )   

1.39   โครงการกอสรางรั้วสนามเด็กเลน    ตั้งจายไว  93,000.-บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วสนามเด็กเลน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว)  รั้วไม 

    สําเร็จรูป  พรอมโครงเคราเหล็ก  ขนาด 1.00 X 3.00 เมตร  จํานวน  27  ชอง  หรือมีพ้ืนท่ี 

    ไมนอยกวา  81  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)                

(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559   หนา 41  ลําดับท่ี 78 )    

1.40   โครงการกอสรางทางลาดคนพิการ    ตั้งจายไว  140,000.-บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางทางลาดใชข้ึนลงสําหรับคนพิการ  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว 

   ขนาดกวาง  1.50  เมตร  ระยะทาง  10.50  เมตร  หรือมีพ้ีนท่ีไมนอยกวา  15.75  ตารางเมตร 

   (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 

2557 – 2559    หนา 42  ลําดับท่ี 88 )      

 

 

 

 

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



106 

 
1.41   โครงการกอสรางปายสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัวพรอมพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

         ตั้งจายไว  390,000.-บาท 

   เพ่ือจายเปนคากอสรางปายสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัวพรอมพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 

   ปายกวาง  3.00  เมตร  ยาว  6  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  18  ตารางเมตร  พรอมพ้ีน 

   คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง  6  เมตร  ยาว  8  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  48  ตาราง 

   เมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 

2557 – 2559  หนา  42  ลําดับท่ี 90 )    

1.42  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 (คุมโคกตาหลํ่า) ตั้งจายไว 737,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  10  (คุมโคกตาหล่ํา)  ขนาดผิวจราจรกวาง  

4.00 เมตร  ยาว  316.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,264  ตารางเมตร  

พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดศูนยกลาง 0.40  เมตร  จํานวน  19  ทอน 

(รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด) (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  

หนา  37  ลําดับท่ี 32 )       

1.43  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  ตั้งจายไว    263,000.-  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรงุท่ีดินและสิ่งกอสรางใหทรัพยสินอยูในสภาพดีใชได  เชน  

ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ  (กองชาง) 

 

 

 

**************************** 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  (00252) รวมท้ังส้ิน    355,000.- บาท 

    1.  งบดําเนินการ              ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   

325,000.-  บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม       325,000.-  บาท   แยกเปน 

          1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม      325,000.-  บาท   แยกเปน 

     1.1  คาใชจายในการจัดเวทีประชาคม ตั้งจายไว     25,000.-  บาท 

           เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมตําบล  หมูบาน (สํานักปลัดเทศบาล)  

(แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 47  ลําดับท่ี 116 ) 

       1.2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ ตั้งจายไว     150,000.- บาท  

           เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการปกปองสถาบันของชาติ  

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคี

ของคนในชาติ   (กองการศึกษาฯ)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 53 ลําดับท่ี 128 ) 

       1.3  โครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด    ตั้งจายไว     50,000.-   บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด เชน การฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับยาเสพติด  ใหความรูดานการปองกันอาชญากรรม  อบายมุขและยาเสพติด การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปองกันภัยทางสังคมและยาเสพติด เปนตน  ซ่ึงเปนการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน  

โดยจายเปนคาตอบแทน คาวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คา

วัสดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 53 ลําดับท่ี 129) 

       1.4  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix It Center      ตั้งจายไว    100,000.-   บาท 

           เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  Fix It Center เพ่ือลดคาใชจาย

ของครัวเรือนในการซอมสรางเครื่องจักร เครื่องยนตและภาระในการซ้ืออุปกรณเครื่องมือใหมกอนเวลาอันควร  

รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะความรูและพัฒนาทักษะแกชางทองถ่ิน  (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 

2557-2559 หนา 47 ลําดับท่ี 117) 
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    2.  งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        30,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        30,000.-     บาท   แยกเปน 

   ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 

           1.  อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย (ศตส.อ.เมืองบุรีรัมย) 

             ตั้งจายไว        30,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย (ศตส.อ.

เมืองบุรีรัมย) ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย 

ประจําปงบประมาณ 2557   (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 53  ลําดับท่ี 130) 

*************************** 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  รวมท้ังส้ิน    700,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   700,000.-  

บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       500,000.-   บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม      500,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา       ตั้งจายไว      500,000.-  บาท   

             เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานบัว และการรวม

กิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนในการสงนักกีฬาตางๆ ไปเขารวมแขงขัน เชน  การแขงขันฟุตบอลบุรีรัมยคัพ 

มหกรรมกีฬาทองถ่ินแหงประเทศไทย เปนตน  (กองการศึกษา)  (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 46   

ลําดับท่ี 108 ) 

    หมวดคาวัสดุ              ตั้งจายไวรวม         200,000.-  บาท  แยกเปน 

   1. ประเภทคาวัสดุกีฬา                   ตั้งจายไว        200,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬาและอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ ฯลฯ   

(กองการศึกษา  )   (แผนพัฒนาสามป 2557-2559 หนา 46  ลําดับท่ี 109  ) 

 
 

 

 

**************************** 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)   รวมท้ังส้ิน    730,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   730,000.-  

บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       700,000.-   บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม     700,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.1 คาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ     ตั้งจายไว      700,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีตาง ๆ  เชน งานลอยกระทง  ประเพณีวัน

เขาพรรษา  ประเพณีวันสงกรานต  ฯลฯ  (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 43    

ลําดับท่ี 92) 

    2. งบเงินอุดหนนุ    ตั้งจายไวรวม      30,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม      30,000.-     บาท   แยกเปน 

 ประเภทเงินอุดหนนุหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน 

 1.  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย  ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง ประจําป  2557   (กอง

การศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559 หนา 43  ลําดับท่ี 93) 

 2.  อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย  ตั้งจายไว        20,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ประจําป  2557   (กอง

การศึกษา) (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559 หนา 43  ลําดับท่ี 94)  

 

**************************** 
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แผนงานการเกษตร (00320)  

 

งานสงเสริมการเกษตร  (00321)    รวมท้ังส้ิน      1,118,800 -  บาท 
 

     1. งบบุคลากร             รวม        388,800.-  บาท 

      หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)                    ตั้งจายไวรวม      388,800.-  บาท  แยกเปน       

  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว      293,800.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 2 

อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  (กองสงเสริมการเกษตร) 

            2.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว        95,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับเงิน

ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  (กองสงเสริมการเกษตร)     

       2.  งบดําเนินการ       ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   730,000.-  

บาท   แยกเปน 

           หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง      25,000.-  

บาท   แยกเปน 

   1.  ประเภทคาเชาบาน    ตั้งจายไว        15,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   (กองสงเสริมการเกษตร) 

             2. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว     10,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   (กองสงเสริมการเกษตร)  

       หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม     570,000 .-  บาท   แยกเปน 

          1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

                                เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณา

และเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรง

มหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ )  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา  คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสาย

ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา,  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
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ระบบไฟฟาและอุปกรณ)  คาติดตั้งประปา (คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดต้ังมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการ

ประปา,  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ)  คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  

ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน)  คาติดต้ังเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ  ฯลฯ   (กองสงเสริมการเกษตร) 

 

             2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    550,000.-  บาท   แยกเปน 

         2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว    10,000.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง, ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  (กองสงเสริมการเกษตร) 

                    2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการเกษตร (เกษตรหมูบาน)  

       ตั้งจายไว     300,000.-  บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการเกษตร  เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาความรูและสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ   เปนเงิน  

300,000.-  บาท  (กองสงเสริมการเกษตร)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 36  ลําดับท่ี 17  ) 

2.3  โครงการประชาอาสาปลูกปา  800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี   

ตั้งจายไว   100,000.-  บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชาอาสา ปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา

มหาราชินี  เปนเงิน  100,000.-  บาท  (กองสงเสริมการเกษตร)  (แผนพัฒนาสามป 2557 -2559  หนา 55    

ลําดับท่ี 137 ) 

2.4  โครงการรณรงคไถกลบตอซังฟางขาวและการหวานพืชปุยสด  

       ตั้งจายไว     40,000.-  บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคไถกลบตอซังฟางขาวและการหวาน

พืชปุนสด  เปนเงิน  40,000.-  บาท  (กองสงเสริมการเกษตร)  (แผนพัฒนาสามป 2557 - 2559 หนา 36   

ลําดับท่ี 20 ) 

2.5  โครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี   ตั้งจายไว     100,000.-  บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี  เปนเงิน  100,000.-  

บาท   (กองสงเสริมการเกษตร)  (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 36  ลําดับท่ี 18 ) 
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         หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม     135,000.-  บาท  แยกเปน 

         1. ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งจายไว         20,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน โตะ  เกาอ้ี  ตู  (ท่ีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม

เกิน 5,000.-บาท) กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  (กองสงเสริมการเกษตร) 

             2.  ประเภทคาวัสดุการเกษตร                 ตั้งจายไว     100,000.-  บาท     

                เพ่ือจายเปน คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว    

พันธุพืช  ปุย  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  จอบหมุน  จอบพรวน    

ฯลฯ  (กองสงเสริมการเกษตร) 

         3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว         15,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนสบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํา

กวา 20,000 บาท ฯลฯ   (กองสงเสริมการเกษตร)   

********************* 
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แผนงานงบกลาง (00410)  

 

งานงบกลาง  (00411)    รวมท้ังส้ิน 2,758,840.-  บาท 

    งบกลาง       

 1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งจายไวรวม      433,800.- บาท  แยกเปน 

          1.1  คาใชจายเพ่ือการศึกษา                    ตั้งจายไว       186,000.-  บาท   

  เพ่ือจายเปนคาทุนการศึกษาใหกับผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีปรึกษาสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาทองถ่ิน  เจาหนาท่ีทองถ่ิน  รวมถึงลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

-  ระดับปริญญาโท จํานวน  2  ทุนๆ ละ  60,000.- บาท/ป   

-  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  2 ทุนๆ ละ 33,000.- บาท/ป   

โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว.2428  ลงวันท่ี  29  กรกฎาคม  

2552  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว.1829  ลงวันท่ี  15  กันยายน  2552      

     1.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายไว   220,000.-  บาท 

            เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  

จังหวัดบุรีรัมย  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   พ.ศ. 2552  โดยใหเทศบาลสง

เงินสบทบไมนอยกวารอยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

กลาง   (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา  44  ลําดับท่ี 101 ) 

 1.3  คาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  ตั้งจายไว  27,800.-บาท 

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  ประจําป  2556  เปนเงิน  27,800.-บาท  

โดยคํานวณในอัตรารอยละ 1/6 (0.00167)  ของงบประมาณรายรับจริงของปท่ีผานมา ไมรวมเงินอุดหนุน

ทุกประเภท  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายรับจริง ป 2555 เปนเงิน  16,621,965.59 บาท)     

    2.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 2%  ของประมาณ

การรายรับ            ตั้งจายไว   376,460.-  บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ประจําป  2557   

เพ่ือชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถ่ิน  เงินชวยพิเศษ เงินบําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.5/ว 1766  ลง

วันท่ี  26  สิงหาคม 2554  โดยใหเทศบาลตั้งจายในอัตรารอยละ 2  ของประมาณการรายรับ โดยไมรวม

รายไดพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทุกชนิด  (ประมาณการรายรับป 2557 = 

18,823,000 X 2%  =  376,460.-)  
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  3.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม        ตั้งจายไว     382,800.-    บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด   

 4.  ประเภทเงินชวยพิเศษ           ตั้งจายไว     25,780.-    บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษสําหรับเปนเงินชวยคาทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  

หรือพนักงานจางเสียชีวิต  ตามอัตราท่ีระเบียบกําหนด   

    5.  ประเภทคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส       ตั้งจายไว       90,000.-   บาท  

   เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  ผูมีสิทธิ์ท่ี

จะไดรับการสงเคราะหคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  15  คน ๆ  ละ  500.- บาท/เดือน   เปนเงิน   

90,000.-  บาท    (แผนพัฒนาสามป 2557 – 2559  หนา 45  ลําดับท่ี 105) 

 

2. ประเภทเงินสํารองจาย    ตั้งจายไว      1,450,000.-  บาท 

    2.1  เงินสํารองจาย     ตั้งจายไว      1,450,000.- บาท 

  รายจายเพ่ือใชจายในกรณีท่ีจําเปนเรงดวนไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เพ่ือปองกันและ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ  เชน  การปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ  
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