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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว   จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหาร เทศบาลตําบลบานบัว     จึงขอแถลงใหทานประธาน

และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถาน ะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.2556  ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2556  เทศบาลตําบลบานบัวไดประมาณการรายรับไวจํานวน  38,682,800.-  

บาท   โดยในสวนของรายไดท่ีเทศบาลตําบลบานบัวจัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บ ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน   และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว    จํานวน    38,682,800.-  บาท  ซ่ึง

คาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของ

เทศบาลตําบลบานบัวเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากับรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้

เทศบาลตําบลบานบัวมีเงินสะสมคงเหลืออยู  6,143,875.84.-บาท (ณ 31 ธันวาคม 2555)                                

  2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปจจุบัน 

 ในปงบประมาณท่ีผานมาแมวารายรับ เทศบาล ตําบลบานบัว จะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือให บริการแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็ตาม แต เทศบาล

ตําบลบานบัวก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไว 

2.1  รายรับปงบประมาณ  2556  ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น       38,682,800.-       บาท 

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 

    ป  2554 ป  2555 ป  2556   

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น   (ก + ข) 15,334,628.07 14,935,700 17,139,800  

ก. รายไดภาษีอากร         (ยอดรวม) 15,053,818.57 14,786,500 16,591,000   

1 หมวดภาษีอากร 15,053,818.57 14,786,500 16,591,000   

  1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 35,595 50,000 350,000   

  1.2 ภาษีบํารุงทองที ่ 78,805.05 80,000 100,000   

  1.3 ภาษีปาย 1,420 20,000 223,000   

  1.4 อากรฆาสัตว 399 10,000 10,000   

 1.5 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ 8,160,528.39 6,000,000 6,000,000  

 1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙ - 2,500,000 2,500,000  

 1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,675.26 38,000 15,000  

 1.8 ภาษีสุรา 1,471,719.35 1,360,000 1,500,000  
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย 

      ป  2554 ป  2555 ป  2556 เหตุ 

  1.9 ภาษีสรรพสามิต 3,546,374.84 3,700,000 3,700,000  

  1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม 108,040.86 68,500 108,000  

  1.11 คาภาคหลวงแร 84,667.08 60,000 85,000  

  1.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,551,593.74 900,000 2,000,000  

  1.13 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน - - -  

  1.14 ภาษีการพนัน - - -  

      1.15   คาธรรมเนียมประกอบกิจการบาดาล - - -  

ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร          (ยอดรวม) 280,809.50 149,200 548,800  

1.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 28,808 28,200 48,800  

  1.1 คาธรรมเนียมเก็บ  ขยะมูลฝอย - - -   

  1.2 คาปรับผูทําผิดกฎจราจร - - -   

  1.3 คาปรับการผิดสัญญา - - -   

  1.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและ - - -   

   จําหนายเนื้อสัตว      

  1.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - - 20,000   

  1.6 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา - 700 700   

  1.7 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 38 300 100   

  1.8 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการสาธารณสุข 28,770 27,200 28,000   

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 80,942.93 70,000 150,000  

  2.1 คาเชาบริการสถานที ่ - - -   

  2.2 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 80,942.93 70,000 150,000   

  2.3 คาเชาที่ดิน - -    

3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - -  

  3.1 รายไดจากการบริหารกิจการประปา - - -   

  3.2 รายไดจากกิจการตลาด - - -   
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย 

      ป  2554 ป  2555 ป  2556 เหต ุ 

4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 171,058.57 51,000 350,000   

  4.1 เงินบริจาคหรือเงินที่มีผูอุทิศให - - -   

  4.2 คาขายแบบแปลน 28,000 50,000 50,000   

  4.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง - - -   

  4.4 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 143,058.57 1,000 300,000   

ค.  รายไดจากทุน                     (ยอดรวม) - - -   

ง.  เงินชวยเหลือ                      (ยอดรวม) 10,719,170 14,000,000 21,543,000   

  1.  หมวดเงินอุดหนุน      10,719,170 14,000,000 21,543,000   

   - เงินอุดหนุนทั่วไป 10,719,170 14,000,000 21,543,000   

       

  รวมรายรับทัง้สิ้น 26,053,798.07 28,935,700 38,682,800   
 

 

 

หมายเหตุ 

 

 

   -    เงินรายได   17,139,800.-   บาท 

   -    เงินอุดหนุนท่ัวไป  21,543,000.-   บาท 

 

               รวมเปนเงินท้ังส้ิน   38,682,800 .-   บาท 
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2.2   รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน 
จายจริง 

ป  2554 

ประมาณการ 

ป  2555 

ประมาณการ 

ป  2556 

หมาย

เหตุ 

ดานบริหารท่ัวไป     

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,786,691.89 12,024,843 14,171,308  

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 221,849 250,000 446,500  

ดานบริการชุมชนและสังคม     

   -  แผนงานการศึกษา 6,170,312.25 7,513,100 8,362,280  

   -  แผนงานสาธารณสุข 964,782 1,144,900 1,433,040  

   -  แผนงานสังคมสงเคราะห 838,368 1,175,200 1,630,080  

   -  แผนงานเคหะและชุมชน 2,805,575.30 2,077,000 5,727,476  

   -  แผนงานสรางความเขมแข็ง    172,700 450,000 355,000  

      ของชุมชน        

   -  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 1,807,285 1,404,000 1,442,000  

      และนันทนาการ     

ดานการเศรษฐกิจ     

   -  แผนงานการเกษตร 44,080 1,201,300 855,520  

ดานการดําเนินงานอ่ืน     

   -  แผนงานงบกลาง 1,082,136.96 1,695,357 4,259,596  

     

รวมรายจายท้ังส้ิน 22,893,780.40 28,935,700 38,682,800  

 

 

2.3  รายจายตามงบรายจาย 

 

งบรายจาย รายจายจริง 

ป พ.ศ.2554 

ประมาณการ 

ป พ.ศ. 2555 

ประมาณการ 

ป พ.ศ. 2556 

งบกลาง 1,082,136.96 1,695,357 4,259,596 
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งบเงินอุดหนุน 2,515,000 295,000 2,592,156 

งบดําเนินการ 13,721,309.44 12,075,660 13,499,298 

งบบุคลากร 5,027,834 10,175,963 12,200,040 

งบรายจายอ่ืน 12,000 15,000 15,000 

งบลงทุน 535,500 4,678,720 6,116,710 

รวม 22,893,780.40 28,935,700 38,682,800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดสะสม  (รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ) 

 

จายจาก รายการ 
ป  2554 

(เปนเงิน/บาท) 

ป  2555 

(เปนเงิน/บาท) 

Bเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  11,865,104 17,130,414 

เงินจายขาดจากเงินสะสม  - 3,529,000 

    

รวม  11,865,104 20,659,414 
 

 

 

นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556   

ของเทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

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

หลักการ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน     ยอดรวม  38,682,800.-บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี้ 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,171,308 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 446,500 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

     แผนการศึกษา 8,362,280 

     แผนงานสาธารณสุข 1,433,040 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 1,630,080 

     แผนงานเคหะและชุมชน 5,727,476 
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     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 355,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,442,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

     แผนงานการเกษตร 855,520 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

     แผนงานงบกลาง 4,259,596 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 38,682,800 

 

 

เหตุผล 

  เพ่ือใชในการดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว  ท่ีไดวางแผนไวตาม

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานบัว  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2556  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 

สภาเทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งาน 

งบ 

งานบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 6,314,400 1,352,760 7,667,160 

งบดําเนินการ 4,587,938 466,800 5,054,738 

งบลงทุน 1,414,410 - 1,414,410 

งานรายจายอ่ืนๆ 15,000 - 15,000 

งบเงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 

รวม 12,351,748 1,819,560 14,171,308 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 

งบ 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร - - 

งบดําเนินการ 431,000 431,000 

งบลงทุน                                  15,500                                15,500 

งานรายจายอ่ืนๆ - - 

งบเงินอุดหนุน - - 

รวม 446,500 446,500 
 

 

แผนงานการศึกษา 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,902,120 - 1,902,120 

งบดําเนินการ 833,300 3,303,860 4,137,160 

งบลงทุน 123,400 - 123,400 

งานรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 2,199,600 2,199,600 

รวม 2,858,820 5,503,460 8,362,280 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข  

 

งานโรงพยาบาล 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อ่ืนๆ 

รวม 

งบบุคลากร 594,240 - - 594,240 

งบดําเนินการ 258,800 120,000 280,000 658,800 

งบลงทุน - - - - 
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งานรายจายอ่ืนๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 180,000 180,000 

รวม 853,040 120,000 460,000 1,433,040 
 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห  

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห 

รวม 

งบบุคลากร 920,280 - 920,280 

งบดําเนินการ 369,800 300,000 669,800 

งบลงทุน - - - 

งานรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 40,000 40,000 

รวม 1,290,080 340,000 1,630,080 
 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน รวม 

งบบุคลากร 750,720 - 750,720 

งบดําเนินการ 332,800 - 332,800 

งบลงทุน 5,400 4,558,000 4,563,400 

งานรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 80,556 80,556 

รวม 1,088,920 4,638,556 5,727,476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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งาน 

งบ 

งานสงเสริมสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร - - 

งบดําเนินการ 325,000 325,000 

งบลงทุน - - 

งานรายจายอ่ืนๆ - - 

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 355,000 355,000 
 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน 

งบ 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบดําเนินการ 1,000,000 400,000 1,400,000 

งบลงทุน - - - 

งานรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน 12,000 30,000 42,000 

รวม 1,012,000 430,000 1,442,000 
 

 

แผนงานการเกษตร 

งาน 

งบ 

งานสงเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร 365,520 365,520 

งบดําเนินการ 490,000 490,000 

งบลงทุน - - 

งานรายจายอ่ืนๆ - - 

งบเงินอุดหนุน - - 

รวม 855,520 855,520 
 

งบกลาง 

งาน 

งบ 

งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 4,259,596 4,259,596 

รวม 4,259,596 4,259,596 
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ของเทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 60 มาตรา 62 และ

มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2556  ข้ึนโดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลตําบลบานบัวและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ขอ 2.  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป 

 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556  ใหตั้งจายเปนจํา นวนรวมท้ังสิ้น  

38,682,800.-  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 ขอ  4.  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,171,308 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 446,500 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

     แผนการศึกษา 8,362,280 

     แผนงานสาธารณสุข 1,433,040 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 1,630,080 

     แผนงานเคหะและชุมชน 5,727,476 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 355,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,442,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

     แผนงานการเกษตร 855,520 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

     แผนงานงบกลาง 4,259,596 
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งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 38,682,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ  5.  ใหนายก เทศมนตรี ตําบลบานบัว  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับ อนุมัติใหเปนไป

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

 ขอ  6.  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี             เดือน   กุมภาพันธ    พ.ศ. 2556 

 

 

     (ลงชื่อ) 

      (นายกิตติพงษ  รัตนศศิวิมล) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

 

 

                  เห็นชอบ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 

ของเทศบาลตําบลบานบัว 

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

............................... 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  38,682,800.-  บาท 

ก.  รายไดภาษีอากร รวมท้ังส้ิน      16,591,000.-    บาท  แยกเปน 

1. หมวดภาษีอากร รวม    16,591,000.-   บาท แยกเปน 

 1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จํานวน       350,000 .-    บาท  คําชี้แจง   ประมาณการไวสูงกวาป

ท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะเก็บไดเพ่ิมข้ึนเพราะมีการกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี  จํานวน     100,000 .-   บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว สูงกวาปท่ีผาน

มา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน 

 1.3  ภาษีปาย  จํานวน     223,000.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการ ไวสูงกวาปท่ีผานมา

เนื่องจากมีผูประกอบการประกอบกิจการเพ่ิมมากข้ึน 

 1.4  อากรการฆาสัตว  จํานวน  10,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว เทากับปท่ีผานมา

เนื่องจากถือเกณฑรายไดท่ีจัดเก็บไดจริงเปนเกณฑ 

 1.5  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ .ร.บ. กําหนดแผนฯ    จํานวน     6,000,000.-   บาท  คําชี้แจง  

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเนื่องจากถือเกณฑท่ีไดรับจัดสรรจริงเปนเกณฑ 

 1.6  ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9   จํานวน     2,500,000.-   บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ี

ผานมาเนื่องจากถือเกณฑท่ีไดรับจัดสรรจริงเปนเกณฑ 
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 1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน    15,000 .- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว ต่ํากวา

ปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดนอยลงใกลเคียงกับปงบประมาณ 2554 

 1.8  ภาษีสุรา จํานวน      1,500,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณท่ี

ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมสูงข้ึน 

 1.9  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน   3,700,000.-   บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว เทากับปท่ีผานมา

เนื่องจากถือเกณฑท่ีไดรับจัดสรรจริงเปนเกณฑ 

 1.10  คาภาคหลวงปโตรเลียม  จํานวน     108,000.-    บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว สูงกวา

ปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมสูงข้ึน 

 1.11  คาภาคหลวงแร  จํานวน      85,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว สูงกวาปท่ีผานมา  

เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

 1.12  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จํานวน     2,000,000.-   บาท  คําชี้แจง  

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมสูงข้ึน  

 1.13  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน  จํานวน     - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณ

เอาไว  เนื่องจากในรอบปท่ีผานมาไมไดรับการจัดสรร 

 1.14  ภาษีการพนัน  จํานวน  -  บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณเอาไว  เนื่องจากในรอบปท่ีผานมา

ไมไดรับการจัดสรร 

 1.15   คาธรรมเนียมประกอบกิจการบาดาล    จํานวน     -   บาท   คําชี้แจง   ไมไดประมาณ

เอาไว  เนื่องจากในรอบปท่ีผานมาไมไดรับการจัดสรร  

 

 

 

 

 

ข.รายไดท่ีมิใชภาษีอากร    รวมท้ังส้ิน  548,800 .-  บาท  แยกเปน   

1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต       รวม       48,800.-  บาท 

 1.1  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน   -    บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการ

เอาไว  เนื่องจากยังไมมีการจัดเก็บ 

 1.2  คาปรับผูทําผิดกฎจราจร  จํานวน     - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการเอาไว  

เนื่องจากในรอบปท่ีผานมาไมไดรับการจัดสรร 

 1.3  คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการเอาไว  

เนื่องจากคาดวาจะไมมีการผิดสัญญา 

 1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  จํานวน     -     บาท  

คําชี้แจง  ไมไดประมาณการเอาไว  เนื่องจากยังไมมีโรงฆาสัตว  โรงพักสัตวของเทศบาลตําบลบานบัว 

 1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน 20,000.-บาท   คําชี้แจง  ประมาณการ

เอาไวสูงกวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากข้ึน เพราะในปงบประมาณ 2556  อยูในเขตพ้ืนท่ี

ควบคุมอาคาร 
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 1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน   700.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณ

การไวเทากับปท่ีผานมาเนื่องจากถือเกณฑท่ีไดรับจัดสรรจริงเปนเกณฑ 

 1.7  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน   100.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการ

เอาไวต่ํากวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดนอยลง 

 1.8  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสาธารณสุข  จํานวน    28,000-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการเอาไว

สูงกวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาปท่ีผานมา 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน       รวม       150,000.-   บาท แยกเปน 

 2.1  คาเชาบริการสถานท่ี  จํานวน - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการเอาไว  

เนื่องจากยังไมเคยมีการเชาสถานท่ี 

 2.2  คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน       150,000 .-   บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว สูง

กวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยเพ่ิมมากข้ึน  จากการท่ีมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 2.3  คาเชาท่ีดิน       จํานวน      - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการเอาไวเนื่องจากยังไม

เคยมีการเชาท่ีดินของรัฐในพ้ืนท่ี 

3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   รวมท้ังส้ิน     -    บาท       แยกเปน 

 3.1 รายไดจากการบริหารกิจการประปา       จํานวน  - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณ

การเอาไว  เนื่องจากไมไดบริหารกิจการประปาดวยตนเอง 

 3.2 รายไดจากกิจการตลาด  จํานวน  - บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณการเอาไว  เนื่องจากยัง

ไมมีการกอสรางตลาดในเขตพ้ืนท่ี 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             รวมท้ังส้ิน  350,000.-       บาท       แยกเปน 

 4.1  เงินบริจาคหรือเงินท่ีมีผูอุทิศให  จํานวน - บาท  คําชี้แจง  ไมไดประมาณการ

เอาไว  เนื่องจากยังไมเคยมีผูอุทิศทรัพยสินให 

 4.2  คาขายแบบแปลน     จํานวน   50,000.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการเอาไว เทากับ

ปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากถือเกณฑรายไดท่ีจัดเก็บไดจริงเปนเกณฑ 

 4.3  คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน  - บาท  ไมไดประมาณการเอาไว  

เนื่องจากยังไมเคยไดรับเปนรายไดในสวนนี้ 

 4.4  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จํานวน     300,000.-  บาท    คําชี้แจง   ประมาณการเอาไวสูงกวาป

ท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 

ค. รายไดจากทุน - บาท 

ง. เงินชวยเหลือ            รวมท้ังส้ิน        21,543,000 .-    บาท แยกเปน 

1. หมวดเงินอุดหนุน    รวม            21,543,000.-    บาท 

 -  เงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  21,543,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการเอาไวสูงกวา

ปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน    
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   -    เงินรายได     17,139,800.-   บาท 

   -    เงินอุดหนุนท่ัวไป             21,543,000.-   บาท 

 

    รวมเปนเงินท้ังส้ิน   38,682,800.-   บาท 
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แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
 

งานบริหารท่ัวไป  (00111)     รวมท้ังส้ิน   12,351,748.-บาท 
 

1. งบบุคลากร               รวม       6,314,400.- บาท 

  หมวดเงินเดือน         

     1.1 ประเภท เงินเดือน (ฝายการเมือง)       ตั้งจายไวรวม      2,624,640.-  บาท  แยกเปน 

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

             เพ่ือจายเงินเดือนนายก เทศมนตรี /รองนายก เทศมนตรี  ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน เดือน เงิน คาตอบแทน  และประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รอง

นายก เทศมนตรี  ประธานสภา เทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  สมาชิกสภา เทศบาล  เลขานุการ

นายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

             1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  27,600 บาท   

                เปนเงิน 331,200 บาท 

             2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 2 อัตรา    

                เปนเงิน  364,320 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได     (สํานักปลัดเทศบาล)             

   2.  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก เทศมนตรี /รองนายก เทศมนตรี    ตั้งจายไว  

120,000.- บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ตามอัตราท่ี

กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 

12 เดือน ดังตอไปนี้ 

           1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  4,000 บาท    

              เปนเงิน  48,000 บาท 

          2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  

              จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน  72,000 บาท 

  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

            3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี        ตั้งจายไว 120,000.- บาท        

            เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ตามอัตราท่ีกําหนดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
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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 

    ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

   4.  เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี             ตั้งจายไว       115,920.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตรา  ตามอัตราท่ีกําหนดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม

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

จากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

             5. เงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                  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  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

         6.  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล                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   
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                         จํานวน  10 อัตรา  เปนเงิน  1,159,200  บาท 

          ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

    1.2  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม      3,689,760.-บาท  แยกเปน 

  1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว      1,487,640.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

            2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งจายไว         298,680.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

       3.  เงินประจําตําแหนง         ตั้งจายไว         42,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจําตําแหนงใหกับขาราชการท่ีไดรับ

เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

       4.  คาจางลูกจางประจํา         ตั้งจายไว        261,240.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา 

จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      5.  เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา      ตั้งจายไว          88,200.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณ

ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      6.  คาตอบแทนพนักงานจาง                 ตั้งจายไว           925,200.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 12 อัตรา 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      7.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง      ตั้งจายไว           586,800.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม        4,587,938.-  บาท   แยกเปน 

     หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม        1,756,800.-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

                                   ตั้งจายไว      1,549,000.-  บาท 

1.1    เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ       ตั้งจายไว    800,000.-บาท 
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                           เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2556  

ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานบัว ท่ีผานเกณฑการประเมิน

และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 53  ลําดับท่ี 89) 

   1.2  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ตั้งจายไว 20,000.-บาท 

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.3  คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการกูชีพและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ตั้งจายไว 259,000.-บาท 

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการกูชีพ  (1669)  ท่ีไดรับคําสั่งให 

ปฏิบัติงานประจํารถกูชีพ (1669)  และเพ่ือจายเปนคาตอบแทน อปพร.  กรณีมีคําสั่งใหปฏิบัติงานประจาํรถ  

กูชีพ (1669)  และปฏิบัติงานในศูนย อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย อปพร.  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

(สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 

  1.4  คาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง  ตั้งจายไว 470,000.-บาท 

       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง  ท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

    2.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        50,000.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงาน เทศบาล   

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

     3.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        64,800.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาเชา /เชาซ้ือบานใหแกพนักงาน เทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

         4.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งจายไว       30,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร  พนักงาน เทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

       5.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      63,000.-  บาท 
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              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล   ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

  หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม     1,745,000.-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      430,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก ,  คาเบี้ยประกัน   คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการ

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ   คาระวางท่ีดิน  คาจางเหมา

บริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (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  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

              2.2  คาเล้ียงรับรองในการประชุมตางๆ      ตั้งจายไว      40,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม 

คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ ฯลฯ  

ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองในการประชุม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 

    2.3  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ        ตั้งจายไว       50,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา        

วันปยมหาราช ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล.) 

          3.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    1,100,000.-  บาท   แยกเปน 

    3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว    200,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง , ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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    3.2  โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง      ตั้งจายไว     500,000.-  บาท   

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศน ะศึกษาดูงานใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล  พนักงาน เทศบาล   ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการองคกร การจัดการสาธารณะ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร 

คารับรอง คากระดาษเครื่องเขียน แบบพิ มพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา

ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของท่ี

ระลึก  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 48 ลําดับท่ี 80) 

       3.3  โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม   ตั้งจายไว      100,000.-   บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ใหแก

ผูบริหาร  สมาชิกสภา เทศบาล .  พนักงาน เทศบาลแ ละลูกจางของ เทศบาล ตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป      (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 44 ลําดับท่ี 60) 

              3.4 คาใชจายเตรียมการเลือกตั้ง                             ตั้งจายไว     300,000.- บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเตรียมการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาล

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน  คาบัตรเลือกตั้ง  คาแบบพิมพตางๆ  คาวัสดุอุปกรณการ

เลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ  เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

 4.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน           ตั้งจายไว    100,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาล ตําบลบานบัว  ท่ี

ชํารุดเสียหาย  จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน 5,000 

บาทตอครั้ง )  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  

เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

     หมวดคาวัสดุ               ตั้งจายไวรวม     801,138.-  บาท  แยกเปน 

       1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งจายไว        200,000.-   บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

           2. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งจายไว          31,500.-    บาท 

              เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษชําระ ถวย ชาม แกวน้ํา ไมกวาด ผงซักฟอก 

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

            3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 
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             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แปนพิมพ 

หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 20,000 บาท 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

          4. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน /กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ 

เชน  ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

          5. ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งจายไว        217,138.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ ตั้ง

จายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

     6. ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งจายไว          30,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานยนต  รถจักรยานยนต  เชน ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต   ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      7. ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งจายไว        222,500.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน อุปกรณสําหรับเครื่อง  วิทยุสื่อสาร หลอดไฟ   บาลาสน  

สวิตซ  สตารทเตอร ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม          285,000.-   บาท  แยกเปน 

       1. ประเภทคาไฟฟา                 ตั้งจายไว       150,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  รวมถึงทรัพยสิน

ตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

       2. ประเภทคาน้ําประปา     ตั้งจายไว         20,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  รวมถึงทรัพยสินตางๆ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      3. ประเภทคาโทรศัพท   ตั้งจายไว        60,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

          4. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                  ตั้งจายไว         5,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

      5. ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม                   ตั้งจายไว       50,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม  เชน  คาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเก่ียวกับ

การใชระบบอินเตอรเน็ต  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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3. งบลงทุน              ตั้งจายไวรวม      1,414,410.- บาท 

   หมวดคาครุภัณฑ                     ตั้งจายไวรวม      1,354,410.- บาท 

         1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน                                 ตั้งจายไว             93,850.-บาท 

             1.1 คาจัดซ้ือโตะประชุมพรอมเกาอ้ี  จํานวน   1 ชุด    ตั้งจายไว           35,000.- บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม 1 ชุด  ประกอบดวย 

                     -   โตะตัวโลง ขนาด 150 x 60 x 70 ซม.  จํานวน  4  ตัว 

     -   โตะครึ่งวงกลม  ขนาด 15 x 75 ซม. จํานวน  2 ตัว 

     -   เกาอ้ีประชุมขาเหล็ก  จํานวน  12  ตัว  

                 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (สํานักปลัดเทศบาล )  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  หนา 11 ลําดับท่ี 42 ) 

 

             1.2  คาจัดซ้ือโตะประชุมสีขาว (ขาพับ)                  ตั้งจายไว    22,500.-   บาท 

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุมสีขาว (ขาพับ)  ขนาด 60x150 เซนติเมตร จํานวน  15 ตัว  

ราคาตัวละ 1,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556 - 

2558  (เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  หนา  11  ลําดับท่ี  43  ) 

    1.3.  คาจัดซ้ือเกาอ้ีประชุม (เบาะนวม)                  ตั้งจายไว    26,550.-  บาท 

         เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีประชุม (เบาะนวม)  จํานวน  45 ตัว ราคาตัวละ 590 บาท ตั้งจาย 

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  หนา  11  

ลําดับท่ี  44 ) 

    1.4  คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  1  ชุด                  ตั้งจายไว  9,800.- บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  1 ชุด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  หนา 11  ลําดับท่ี  45 ) 

        2.   ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว      ตั้งจายไวรวม   6,500.-  บาท   

                2.1 คาจัดซ้ือตูเย็น                         ตั้งจายไว       6,500.- บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็นขนาดความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต เปนรุนท่ีไดรับฉลาก

ประสิทธิภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป 2555  (สํานักปลัดเทศบาล )  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 

2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  หนา 11  ลําดับท่ี  46)    

        3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งจายไวรวม  13,800.-บาท 
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               3.1  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)       

      ตั้งจายไว    5,400.-  บาท    

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จํานวน      

1  เครื่อง  ดังรายการตอไปนี้ 

     -  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, copier  และ  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน 

     -  ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

     -  มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา  4,800x1,200 dpi 

     -  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 

     -  มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  30  หนาตอนาที 

     -  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-ส)ี ได 

     -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอยกวา  1,200x2,400  dpi 

              -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto  document feed ) 

     -  สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

     -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 

              -  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

              -  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร   ประจําป  2555  ( สํานักปลัดเทศบาล )   (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา  

52 ลําดับท่ี 87) 

             3.2  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา   ตั้งจายไว    8,400.-  บาท    

               เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  ดังรายการ

ตอไปนี้ 

 -  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 

                 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร   ประจําป  2555  ( สํานักปลัดเทศบาล )   (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา  

52 ลําดับท่ี 87) 
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          4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                ตั้งจายไวรวม      114,000.-  บาท

     4.1  คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ       ตั้งจายไว 60,000.-บาท 

  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000.-บาท     

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  -  มีขนาดกําลังสง  5  วัตต 

  -   ประกอบดวย :  ตัวเครื่อง  แทนชารท  แบตเตอรี่  เสายาง  เหล็กพับ 

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ  ป 

2555   ( สํานักงานปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา  52 ลําดับท่ี 87) 

 

 

 

       4.2   คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําท่ี       ตั้งจายไว 30,000.-บาท 

  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําท่ี  จํานวน  1  เครื่อง    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  -  มีขนาดกําลังสง  40  วัตต 

  -   ประกอบดวย :  ตัวเครื่อง  เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน 

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ  ป 

2555   ( สํานักปลัดเทศบาล )  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 52 ลําดับท่ี  87) 

   4.3  คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต      ตั้งจายไว 24,000.-บาท 

  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุชนิด ติดรถยนต  ระบบ HF/SSB  จํานวน  1  เครื่อง    ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

  -  มีขนาดกําลังสง  25  วัตต 

  -   ประกอบดวย :  ตัวเครื่อง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ  อุปกรณติดตั้งครบชุด  หนังสือคูมือ 

                     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ  ป 

2555   ( สํานักปลัดเทศบาล )  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 หนา 52 ลําดับท่ี  87) 

          5.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                        ตั้งจายไวรวม   1,017,000.-  บาท 

            5.1 คาจัดซ้ือรถยนตบรรทุก (ดีเซล )                          ตั้งจายไว        1,017,000.-  บาท 

                  -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 2  ตัน กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,700 ซีซี 

น้ําหนักของรถรวมน้ํา หนักบรรทุก ( G.V.W)  ไมต่ํากวา  4,000 กิโลกรัม  พรอมกระบะ จํานวน 1 คัน ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ  ป 2555 ( สํานัก

ปลัดเทศบาล )  (แผนพัฒนาสามป 2556 -2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1)  หนา 6 ลําดับท่ี  1 ) 

 6.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ             ตั้งจายไว       109,260.-  บาท 
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              เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาล ตําบลบานบัว  ท่ี

ชํารุดเสียหาย  จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินเกิน 5,000 บาท

ตอครั้ง)  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  เกาอ้ี  

ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ   ท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ เทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)          

           หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งจายไวรวม     60,000.-  บาท   

             1. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ   ตั้งจายไว          60,000.- บาท 

 เพ่ือจายเปนคากอสราง ปายประชาสัมพันธ   ขนาด  4.50 เมตร X  6.00 เมตร  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 หนา 55 ลําดับท่ี 100) 

          

 

 

 

 

 

 

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 ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

5. งบเงินอุดหนุน           ตั้งจายไวรวม     20,000.-  บาท   

      1.  ประเภทเงินอุดหนนุโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น            ตั้งจายไว           20,000.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลสองหองตามโครงการศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได  (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการ

อนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว )  

(สํานักปลัดเทศบาล ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 55 ลําดับท่ี 100 ) 
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**************************** 

 

 

     จายจากเงินรายได     7,979,338.-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุน      4,372,410.-     บาท 

                      รวมท้ังส้ิน   12,351,748.-     บาท 

                                                                      

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
 

งานบริหารงานคลัง  (00113)    รวมท้ังส้ิน 1,819,560. -  บาท 
 

1. งบบุคลากร                รวม           1,352,760 .- บาท 

หมวดเงินเดือน         

    1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)       ตั้งจายไวรวม        1,352,760.-  บาท  แยกเปน 

      1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล           ตั้งจายไว         958,680.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน เทศบาล  จํานวน  6  

อัตรา    โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน     ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

               2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งจายไว          126,360.-  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานเทศบาล  เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม 
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การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน     ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)             

 3. คาจางลูกจางประจํา         ตั้งจายไว           159,720.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา   

จํานวน  1  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)  

         4.  คาตอบแทนพนักงานจาง                 ตั้งจายไว          72,600 .-  บาท 

                     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้ง

จายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   ( กองคลัง.)  

               5. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง                            ตั้งจายไว       35,400.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   ( กองคลัง )     

2.  งบดําเนินการ                 ตั้งจายไวรวม       466,800.-  บาท   แยกเปน 

     หมวดคาตอบแทน   ตั้งจายไวรวม       121,800.-  บาท   แยกเปน 

        1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

         2.  ประเภทคาเชาบาน    ตั้งจายไว        46,800.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

         3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจายไว        30,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

       4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล       ตั้งจายไว        40,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

  หมวดคาใชสอย              ตั้งจายไวรวม    170,000.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      100,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก   คาระวาง

รถบรรทุก ,  คาเบี้ยประกัน   คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการ
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ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารั บวารสารและนิตยสารตาง ๆ   คาระวางท่ีดิน  คาจางเหมา

บริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 

           2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม       50,000.-  บาท    

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 

          3.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน          ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาลตําบลบานบัว  เชน 

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองคลัง) 

          หมวดคาวัสด ุ                                   ตั้งจายไวรวม      170,000   .- บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน               ตั้งจายไว        100,000.-   บาท 

               เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 

        2. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร                     ตั้งจายไว           20,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองคลัง) 

          3. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว                      ตั้งจายไว          20,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษชําระ ถวย ชาม แกวน้ํา ไมกวาด ผงซักฟอก 

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 

      4. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร                       ตั้งจายไว          30,000.-   บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 

 

 

 

 

 

 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม      5,000.-   บาท  แยกเปน 
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      1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                        ตั้งจายไว      5,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองคลัง) 
 

 

 

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

 

 

     จายจากเงินรายได          1,474,560.-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุน             345,000 .-    บาท 

                      รวมท้ังส้ิน         1,819,560 .-   บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  รวม   446,500.-  บาท 

   1.  งบดําเนินการ    ตั้งจายไวรวม      431,000.- บาท  แยกเปน 

      หมวดคาใชสอย    ตั้งจายไวรวม      360,000.-   บาท 

1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) 

      1.  โครงการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   ตั้งจายไว  120,000.-   บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล 

เชน เทศกาลปใหม  เทศกาลวันสงกรานต  เปนตน  โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  

น้ําแข็ง วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ สําหรับชุดปฏิบัติการประจําจุดตรวจ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีสัญจรไปมา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล)

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 54 ลําดับท่ี 92) 

       2.  โครงการฝกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

         ตั้งจายไว    150,000.-   บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 54    

ลําดับท่ี 91) 

              3. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (FR)    ตั้งจายไว     40,000.-      บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR)    ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1)  หนา 10  

ลําดับท่ี  40 ) 

              4. โครงการอบรมควบคุมไฟปา        ตั้งจายไว   50,000.-    บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมควบคุมไฟปา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

(สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1)  หนา  12  ลําดับท่ี  48 ) 

 หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม   71,000.-  บาท 

 1.  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย                               ตั้งจายไว        45,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานดานการกูชีพ (1669) เชน เสื้อสะทอนแสง 

ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 

         2.  ประเภทวัสดุกอสราง                                              ตั้งจายไว   25,000.-  บาท 

           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน ทอ PVC ขวาน กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ แชลง ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

         3.   ประเภทคาวัสดุกีฬา                                            ตั้งจายไว  1,000.-    บาท  

            เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคาวัสดุการกีฬา  เชน  นกหวีด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานัก

ปลัดเทศบาล) 

2.  งบลงทุน    ตั้งจายไวรวม      15,500.- บาท  แยกเปน 

         หมวดคาครุภัณฑ                                                  ตั้งจายไวรวม   15,500.-  บาท         

        1. ประเภทครุภัณฑการแพทย                                  ตั้งจายไว         15,500.- บาท 

               1.1  คาจัดซ้ืออุปกรณดามหลังสะโพก                   ตั้งจายไว          10,000.-บาท 

                     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณดามหลังสะโพก  จํานวน  1  ชุด  เปนเงิน  10,000.-บาท  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  (เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)  

หนา 10  ลําดับท่ี  41 ) 

              1.2  คาจัดซ้ือเครื่องชวยหายใจมือบีบสําหรับผูใหญ   ตั้งจายไว          5,500.-บาท 

                     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องชวยหายใจมือบีบสําหรับผูใหญ  จํานวน  1  ชุด  เปนเงิน  

5,500.-บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1)   หนา 10  ลําดับท่ี  41 ) 

 

 

                                 ……………………………………………………………………… 

 

                                                         จายจากเงินรายได            26,000.-      บาท 

           จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          420,500.-      บาท 

                     รวมท้ังส้ิน          446,500.-      บาท 
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แผนงานการศึกษา (00210)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  รวมท้ังส้ิน   2,858,820.-  บาท 

1. งบบุคลากร ตั้งจายไวรวม         1,902,120.-  บาท 

 หมวดเงินเดือน         

    1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งจายไวรวม       1,902,120        บาท  แยกเปน 

  1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งจายไว     327,000          บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงาน เทศบาล  จํานวน  2 

อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

            2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล    ตั้งจายไว     63,120              บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน    ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

  3.  คาตอบแทนพนักงานจาง     ตั้งจายไว     921,960              บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําป   ใหแกพนักงานจาง  

จํานวน  12  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

         4.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง     ตั้งจายไว     590,040              บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน    ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง   833,300.- 

บาท   แยกเปน 

    หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง    78,400. -  

บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงาน เทศบาล   

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ   หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

          2.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        23,400.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษา) 

3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 
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      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ตั้งจายไว        40,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ) 

 

 

     หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       419,600.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งจายไว      100,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก ,  คาเบี้ยประกัน   คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คา ตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการ

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ   คาระวางท่ีดิน  คาจางเหมา

บริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

           2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม        79,600.-  บาท   แยกเปน 

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ค าเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

       2.2  คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา        ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจ ายในการปรบัปรุงหลักสูตรสําหรับโรงเรียนอนุบาล เทศบาล ตําบลบานบัว   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

   2.3  คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน                                 ตั้งจายไว   9,600.- บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน (ระบบ Asymmetric  Digital Subscriber  

Line  : ADSL)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ)  

3. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                 ตั้งจายไว  40,000.- บาท                                                                            

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ เชนวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ  

วันปยะมหาราช ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองการศึกษาฯ ) (แผนพัฒนาสามป 2556- 2558 

หนา 38 ลําดับท่ี 7, ลําดับท่ี 8)       

       4.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน        ตั้งจายไว     200,000.-  บาท 
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      เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาล ตําบลบานบัว  

เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี  ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กอง

การศึกษาฯ) 
 

    หมวดคาวัสดุ              ตั้งจายไวรวม         185,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน       ตั้งจายไว         100,000.-   บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

   2. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว             ตั้งจายไว          20,000.-    บาท 

    เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษชําระ ถวย ชาม แกวน้ํา ไมกวาด ผงซักฟอก 

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 
 

 

 

 

      3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร              ตั้งจายไว          60,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิม พ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

     4. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งจายไว        5,000.-    บาท 

             เพ่ือจายเปนคาแกสหุงตม  น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ)     

หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม         150,300.-   บาท  แยกเปน 

    1. ประเภทคาไฟฟา                   ตั้งจายไว     100,000.- บาท 

    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน  รวมถึงทรัพยสินตางๆ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(กองการศึกษาฯ) 

     2. ประเภทคาน้ําประปา           ตั้งจายไว     34,300.- บาท 

    เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน รวมถึงทรัพยสินตางๆ ท่ี

อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานบัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองการศึกษาฯ) 

     3. ประเภทคาโทรศัพท                   ตั้งจายไว     15,000.-  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 

     4. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย             ตั้งจายไว         1,000.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนคาไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) 



เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว

33 

 
3. งบลงทุน     ตั้งจายไวรวม        123,400-  บาท  แยกเปน 

    หมวดคาครุภัณฑ           ตั้งจายไวรวม        123,400.-  บาท  แยกเปน                  

          1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร         ตั้งจายไว      23,400.-  บาท  

    (1)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร         ตั้งจายไว      15,000.- บาท 

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง     ดังรายการตอไปนี้ 

   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  2.4 GHz หรือดีกวา  

จํานวน  1  หนวย 

   -  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา  128 MB  

   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือ

มี Solid State Disk  ขนาดความจุไมนอยกวา  30 GB  จํานวน  1  หนวย 

   -  มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 

   -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

   -  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  

จํานวน  1 หนวย 

     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ประจําป 2555  (กองการศึกษาฯ ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 53 

ลําดับท่ี 87) 

    (2)  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา   ตั้งจายไว    8,400.-  บาท    

                 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  ดังรายการ

ตอไปนี้ 

 -  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 

                 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ประจําป 2555  ( กองการศึกษาฯ )  (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558  

(เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1)  หนา  11  ลําดับท่ี  47 ) 

 

             2.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งจายไว    100,000.-  บาท 
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                (1)  คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร                          ตั้งจายไว     100,000.-   บาท 

            เพ่ือจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  เครื่อง  ดังรายการตอไปนี้ 

                     -  ความเร็ว  20  แผนตอนาที 

                     -  ความเร็วท่ีกําหนดเปนความเร็วในการถายไมต่ํากวา 

                     -  เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ –  ขยายได                 

                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ตามราคามาตรฐานครภุัณฑของสํานักงบประมาณ  

ประจําป  2555  ( กองการศึกษาฯ )   (แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558   หนา 52  ลําดับท่ี 87) 

 

  
 

 

 

..................................................................................................... 

 

                     จายจากเงินรายได              1,980,520.- บาท 

               จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป        878,300.- บาท 

               รวมท้ังส้ิน              2,858,820.-บาท 

 

 

 

 

                                     แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  รวมท้ังสิ้น 5,503,460.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม   ผิดพลาด! ไมใชการเชื่อมโยงที่ถูกตอง  3,303,860.-  

บาท    แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม         1,360,800 .-  บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      ตั้งจายไวรวม         1,360,800 .-  บาท   แยกเปน 

     1.1  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ตั้งจายไว       250,000.-  บาท  

                   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เชน คาอาหาร, วัสดุ, ของรางวัล, 

ของขวัญวันเด็ก, คาดําเนินกิจกรรม, คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษา

ฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556- 2558 หนา 38 ลําดับท่ี 6) 

     1.2  โครงการยุวบัณฑิต    ตั้งจายไว       150,000.-  บาท 
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                   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรสําหรับเด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษา  โดยมี

ผูปกครองและนักเรียนเขารวมแสดงความยินดี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองการศึกษาฯ) 

(แผนพัฒนาสามป 2556- 2558 หนา 38 ลําดับท่ี 10) 

              1.3  โครงการทัศนะศึกษาของเด็ก                             ตั้งจายไว       200,000.-  บาท 

                   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการในการทัศนะศึกษาของเด็ก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กอง

การศึกษาฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556- 2558 หนา 38  ลําดับท่ี 9) 

              1.4  โครงการมหกรรมการศึกษาทองถิ่น                     ตั้งจายไว    25,000.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการในโครงการมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556- 2558 หนา 37  ลําดับท่ี 5)               

    1.5  คาอาหารกลางวัน        ตั้งจายไว    735,800.- บาท 

         เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก      

                    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  170 คน x 13 บาท x 280 วัน = 

618,800.- บาท  

                    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานโคกระกา จํานวน 20 คน x 280 วัน x 13  บาท = 

72,800.-  บาท 

                    -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  17 คน x 200 วัน x 13 บาท  =  

44,200.-  บาท  

                  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 37   

ลําดับท่ี 1)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมวดคาวัสดุ                                    ตั้งจายไวรวม         1,943,060.-  บาท   แยกเปน 

      1. ประเภทคาอาหารเสริม (นม)        ตั้งจายไว          1,943,060.-   บาท 

      เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ : 

     - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานบัว  จํานวน  17 คน x 260 วัน x 7 บาท  

        เปนเงิน   30,940.- บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว   จํานวน  170 คน x 280 วัน x 7  บาท 
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        เปนเงิน   333,200.-  บาท 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานโคกระกา   จํานวน  20 คน x 280 วัน x 7  บาท 

        เปนเงิน   39,200.-  บาท 

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

         เปนเงิน  1,539,720.-  บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองการศึกษาฯ) 

( แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 37 ลําดับท่ี 3)        
        

    2. งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม       2,199,600.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม       2,199,600.-     บาท   แยกเปน 

1. ประเภทอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว   

         ตั้งจายไว  2,199,600 .-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

บานบัว  จํานวน  6  โรงเรียน  จํานวน  846 คน x 200 วัน x 13 บาท     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(กองการศึกษาฯ)  ( แผนพัฒนาสามป 2556 - 2558 หนา 37 ลําดับท่ี  2)        

 

 

 

 

 

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

 

 

                     จายจากเงินรายได                   -                บาท 

               จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          5,503,460.-   บาท 

               รวมท้ังส้ิน                  5,503,460.-   บาท 
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) รวมท้ังส้ิน         853,040.-  บาท 

1.  งบบุคลากร     ตั้งจายไวรวม            594,240.-  บาท   แยกเปน 

      หมวดเงินเดือน         

         1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา) ตั้งจายไวรวม            594,240.-  บาท  แยกเปน 

1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งจายไว                438,600.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงาน เทศบาลจํานวน  3 

อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุขฯ) 

          2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล    ตั้งจายไว         47,640.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงิน เพ่ิมตางๆ ของพนักงาน เทศบาล  เชน  เงิน ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขฯ) 

       3.  คาตอบแทนพนักงานจาง       ตั้งจายไว        72,600.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 

12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุข.) 

    4.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง      ตั้งจายไว      35,400 .-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุข ) 

2. งบดําเนินการ                                             ตั้งจายไวรวม     258,800.-   บาท     แยกเปน 

หมวดคาตอบแทน                                 ตั้งจายไวรวม     58,800.-     บาท     แยกเปน 

    1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงาน เทศบาล   

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุขฯ)  

 2.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจายไว       5,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิ

เบิกตามระเบียบของราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุขฯ) 

 3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งจายไว        20,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิ

เบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุขฯ) 

        4.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        28,800.-  บาท 
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                 เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสาธารณสุขฯ) 

 

 

 

 

       หมวดคาใชสอย      ตั้งจายไวรวม       170,000.-   บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งจายไว      15,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรมและสัมมนา    คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก,  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ  คาระวางท่ีดิน  คาจาง

เหมาบริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสาธารณสุขฯ) 

 2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม        115,000.-  บาท   แยกเปน 

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      15,000.-  บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก

และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสาธารณสุขฯ) 

    2.2  โครงการตรวจสุขภาพประจําปพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

           ตั้งจายไว      100,000.- บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประจําปพนักงาน

เทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองสาธารณสุขฯ) 

  3.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน             ตั้งจายไว        40,000.- บาท 

     เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของเทศบาลตําบลบานบัว  ท่ี

ชํารุดเสียหาย  จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน 5,000 

บาทตอครั้ง)  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  

เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสาธารณสุขฯ) 

 

     หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม    30,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน                          ตั้งจายไว         20,000.-   บาท 
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             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสาธารณสุขฯ) 

 

      2. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          10,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคา ต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสาธารณสุขฯ) 
 

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

          จายจากเงินรายได        653,040 .-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป        200,000 .-     บาท 

                         รวมท้ังส้ิน         853,040 .-     บาท 

แผนงานสาธารณสุข (00220)  
 

งานโรงพยาบาล  (00222)    รวมท้ังส้ิน 120,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม       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  ตั้ง

จายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 45 ลําดับท่ี 62) 

 

 

 

 

 

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

 

 

     จายจากเงินรายได          120,000.-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          -           บาท 

                      รวมท้ังส้ิน         120,000.-     บาท 
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)  รวมท้ังส้ิน 460,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ                 ตั้งจายไวรวม     280,000.-  บาท  แยกเปน 

    หมวดคาวัสดุ                       ตั้งจายไวรวม     280,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งจายไว         280,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน ยา เวชภัณฑ สารเคมีกําจัดเชื้อโรค 

สําลี ผากอต ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 45   

ลําดับท่ี 63) 
 

    2.  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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสาธารณสุข) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 45 ลําดับท่ี 61) 
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**************************** 

 

 

     จายจากเงินรายได           280,000.-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      180,000.-    บาท 

                      รวมท้ังส้ิน         460,000.-     บาท 

 



เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว

40 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  (00231)   ตั้งจายไวรวมท้ังส้ิน    1,290,080.-  บาท 

1. งบบุคลากร            ตั้งจายไวรวม               920,280.-  บาท 

  หมวดเงินเดือน         

    1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม       920,280 .-  บาท  แยกเปน 

  1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งจายไว        452,040.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 

อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม) 

            2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งจายไว         108,240.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือนตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม) 

      3.  คาตอบแทนพนักงานจาง              ตั้งจายไว        238,800.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 2 

อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม) 

      4.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง      ตั้งจายไว        121,200.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชน  เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการ

สังคม) 

2.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม         369,800.-  บาท   แยกเปน 

    หมวดคาตอบแทน     ตั้งจายไวรวม         103,800.-  บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงาน เทศบาล   

ลูกจางประจําและพนักง านจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม) 

     2.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        43,800.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาเชา /เชาซ้ือบานใหแกพนักงาน เทศบาล   ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม) 

      3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม) 
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 หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม    130,000 .-  บาท   แยกเปน 

      1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      60,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก,  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ  คาระวางท่ีดิน  คาจาง

เหมาบริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

          2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไว    30,000.-  บาท    

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง, และพนักงาน

จางของเทศบาลตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

 3.  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน              ตั้งจายไว    40,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาลตําบลบานบัว  ท่ี

ชํารุดเสียหาย  จําเป นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน 5,000 

บาทตอครั้ง)  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต โตะ  

เกาอ้ี  ลําโพง  เครื่องเสียง ฯลฯ   ท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ เทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

    หมวดคาวัสดุ                       ตั้งจายไวรวม     135,000.-  บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งจายไว        60,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

      2. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งจายไว         15,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน/กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

      3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว          60,000.-   บาท 

             เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส  

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

          หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม          1,000.-   บาท  แยกเปน 

         1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                        ตั้งจายไว         1,000.-  บาท 
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    เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม) 

 

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

 

 

     จายจากเงินรายได        1,024,080.-     บาท 

       จายจากเงินอุดหนุน          266,000.-     บาท 

                      รวมท้ังส้ิน       1,290,080.-     บาท 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)  รวมท้ังส้ิน       340,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ              ตั้งจายไวรวม    300,000.-  บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม    300,000.-  บาท   แยกเปน 

          1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    300,000.-  บาท   แยกเปน 

    1.1  โครงการวันผูสูงอายุ        ตั้งจายไว    300,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการวันผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุในตําบลบานบัว  

เพ่ือเปนการกระตุนเตือนใหสังคมตระหนักในคุณคาความสําคัญของผูสูงอายุ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  หนา 46 ลําดับท่ี 65) 
 

    2.  งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        40,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม        40,000.-     บาท   แยกเปน 

    1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      ตั้งจายไวรวม     40,000.- บาท 

    1. อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย     ตั้งจายไว     10,000.-  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและคาดําเนินงานตามโครงการจัดหารายไดเพ่ือกิจกรรมสาธารณกุศล

และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  ประจํา ปงบประมาณ  2555   

เปนเงิน   10,000.-  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม )  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  หนา 46 ลําดับท่ี 70) 
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     2. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานบัว          ตั้งจายไว     30,000.-  บาท      

         เพ่ือจายเปนคา ใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการพั ฒนาสตรีตําบลบานบัว  เปนเงิน  -

30,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสวัสดิการสังคม )  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

หนา 39  ลําดับท่ี 13) 

 

 
 
 

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

 

 

     จายจากเงินรายได                -            บาท 

       จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      340,000.-     บาท 

                      รวมท้ังส้ิน              -            บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) รวมท้ังส้ิน          1,088,920 .-  บาท 

 1. งบบุคลากร ตั้งจายไวรวม        750,720  .-  บาท 

 หมวดเงินเดือน         

    1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งจายไวรวม        750,720 .-  บาท  แยกเปน 

  1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งจายไว    551,880.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  

อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 

            2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล         ตั้งจายไว      90,840.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง)                     

   3.  คาตอบแทนพนักงานจาง            ตั้งจายไว        72,600 .-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง.)  

      4.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง      ตั้งจายไว      35,400 .-  บาท 

                เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เชนเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 

    2. งบดําเนินการ         ตั้งจายไวรวม   332,800.-  บาท   แยกเปน 

    หมวดคาตอบแทน      ตั้งจายไวรวม   73,800  .-  บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งจายไว        5,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ท่ีไดรับคําสั่งให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ีไม

อาจทําในเวลาราชการได   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 

 2.  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งจายไว        28,800.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทาง

ราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 

         3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งจายไว       10,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 

       4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว      30,000.-  บาท 
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     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง) 
 

 

 

 

 

 

 

     หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม   130,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      30,000.-  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก,  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ  คาระวางท่ีดิน  คาจาง

เหมาบริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง) 

          2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม       50,000.-  บาท    

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว      50,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง, ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง) 

 3.  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน       ตั้งจายไว     50,000.-  บาท 

               เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนของ เทศบาล ตําบลบานบัว  

เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) 
 

 หมวดคาวัสดุ                   ตั้งจายไวรวม       128,000.- บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน               ตั้งจายไว        50,000.-   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง)   

        2. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร                     ตั้งจายไว         10,000.-   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณท่ีตองใชในงาน /กิจกรรมโฆษณาและเผยแพรหรื อ

ประชาสัมพันธ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) 

           3. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว                      ตั้งจายไว           3,000.-    บาท 

               เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษชําระ ถวย ชาม แกวน้ํา ไมกวาด ผงซั กฟอก 

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง) 
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      4. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร                      ตั้งจายไว          15,000.-   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เม าส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โป รแกรมคอมพิวเตอรท่ีราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง) 

   5. ประเภทคาวัสดุกอสราง    ตั้งจายไว          50,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ตะปู จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง)   

 

 

 

    หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายไวรวม          1,000.-   บาท  แยกเปน 

      1. ประเภทคาบริการทางไปรษณีย                                   ตั้งจายไว      1,000.-   บาท 

        เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง)  

 

   3. งบลงทุน     ตั้งจายไวรวม           5,400 .-  บาท  แยกเปน 

 หมวดคาครุภัณฑ           ตั้งจายไวรวม           5,400 .-  บาท  แยกเปน  

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร                   ตั้งจายไวรวม        5,400 .-บาท 

         (1) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)       

       ตั้งจายไว    5,400.-  บาท    

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ดังรายการตอไปนี้ 

 -   เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, copier  และ  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน 

 -   ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

 -   มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา  4,800x1,200 dpi 

 -   มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 

 -   มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  30  หนาตอนาที 

 -   สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-ส)ี ได 

 -   มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอยกวา  1,200x2,400  dpi 

          -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto  document feed ) 

 -   สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

 -   สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 

          -  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
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          -  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  ( กองชาง )  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  หนา 52  ลําดับท่ี 87) 

 

 

 

 

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

 

   จายจากเงินรายได             824,520.-     บาท 

                            จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       264,400.-     บาท 

             รวมท้ังส้ิน           1,088,920.-     บาท 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
 

งานไฟฟาถนน  (00242)          รวมท้ังส้ิน        4,638,556.-  บาท 

    1. งบลงทุน           ตั้งจายไวรวม    4,558,000.-  บาท   

 หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง          ตั้งจายไวรวม    4,558,000.-  บาท  แยกเปน 

1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1  ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง    

71  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 213  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี 3  ) 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  2    ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  2  ขนาดกวาง  3.50 เมตร  ระยะทาง    

61  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 214  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  11 ) 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  3    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  3  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง    

43  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 215  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
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ตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 

2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  12 )  

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  13 )   

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  5    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  5  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี  4 )   

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  6    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  6  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 

2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  14 )   

 

 

 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  7    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  7  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 

2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  15 )   

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  8    ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  8  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 

2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี  5 )  

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  9    ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  9  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ระยะทาง    

61  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 214  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
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ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  16 )  

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  10   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  10  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  17 )  

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  11   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  11  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี  6 )  

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  12   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  12  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ระยะทาง    

71  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 213  ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 

2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  18 )  

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  13   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  13  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี  7 )  

 

 

 

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  14   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  14  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ระยะทาง    

71  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 213  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  6 ลําดับท่ี  8 )   

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  15   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  15  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

54  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 216  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
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ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  9 )   

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  16   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  16  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ระยะทาง    

71  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 213  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  10 )   

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  17   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  17  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง    

53  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 212  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  7 ลําดับท่ี  19 )   

18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  18   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  18  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ระยะทาง    

61  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 214  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  20 )   

19. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  1   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  1  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  21 )   

20. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  2   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  22 )   

 

 

 

21. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  3   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  3  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
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ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  23 )   

22. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  4   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  4  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง   450  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  225  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  24 )  

23. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  5   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  5  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  25 )  

24. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  6   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  6  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  26 )  

25. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  7   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  7  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  27 )  

26. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  8   ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  8  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง   450  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  225  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  28 )  

27. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  9   ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  9  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 – 2558  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  29 )  

 



เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว

51 

 
 

 

28. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  10  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  10  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  8 ลําดับท่ี  30 ) 

29. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  11  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  11  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  31 ) 

30. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  12  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  12  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   550  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  220  ลูกบาตรเมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  จํานวน  6  ทอน  (รายละเอียด

ตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 

2556 – 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  32 ) 

31. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  13  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  13  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  33 ) 

32. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  14  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  14  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 

2556 – 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  34 ) 

33. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  15  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  15  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  35 ) 
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34. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  16  ตั้งจายไว  98,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  16  ขนาดกวาง  4.50  เมตร  ระยะทาง   500  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  225  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  36 ) 

 

 

35. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  17  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  17  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลูกบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  37 ) 

36. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  18  ตั้งจายไว  99,000.-บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูท่ี  18  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง   570  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก  228  ลกูบาตรเมตร  (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวกําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองชาง)  (แผนพัฒนาสามป 2556 

– 2558  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  หนา  9 ลําดับท่ี  38 ) 

37. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  ตั้งจายไว    1,000,000.-  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางใหทรัพยสินอยูในสภาพดีใชได  เชน 

ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองชาง) 

 

    2. งบเงินอุดหนุน           ตั้งจายไวรวม     80,556.-  บาท   

      1.  ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย 

               ตั้งจายไว           80,556.-  บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลเมืองบุรีรัมยตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

เมืองบุรีรัมย  ตั้งจายจากเงินรายได  (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว )  (กองชาง) (แผนพัฒนาสามป 

2556-2558 หนา 43 ขอ 54 ) 

 

 

**************************** 
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   จายจากเงินรายได                80,556.-      บาท 

                            จายจากเงินอุดหนุน             4,558,000.-  บาท 

             รวมท้ังส้ิน             4,638,556.-     บาท 



เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว

52 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  (00252) รวมท้ังส้ิน    355,000.- บาท 

    1.  งบดําเนินการ              ตั้งจายไวรวม       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 ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานัก

ปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 48 ลําดับท่ี 82) 

       1.2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งจายไว     150,000.- บาท  

           เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการปกปองสถาบันของชาติ  

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคี

ของคนในชาติ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองการศึกษาฯ)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 54 

ลําดับท่ี 93) 

       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  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 

หนา 54 ลําดับท่ี 94) 

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

           เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  Fix It Center เพ่ือลดคาใชจาย

ของครัวเรือนในการซอมสรางเครื่องจักร เครื่องยนตและภาระในการซ้ืออุปกรณเครื่องมือใหมกอนเวลาอันควร  

รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะความรูและพัฒนาทักษะแกชางทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 48 ลําดับท่ี 83) 
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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 2556   ตั้งจายจากเงินรายได   (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว)  

(สํานักปลัดเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 54  ลําดับท่ี 95) 

 

 
 
 
 
 

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

 

 

จายจากเงินรายได                        205,000.-     บาท 

     จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          150,000.-     บาท 

               รวมท้ังส้ิน                        355,000.-     บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  รวมท้ังส้ิน    1,012,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม       1,000,000.-  บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       800,000.-   บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม      800,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา       ตั้งจายไว      800,000.-  บาท   

             เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานบัว และการรวม

กิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนในการสงนักกีฬาตางๆ ไปเขารวมแขงขัน เชน  การแขงขันฟุตบอลบุรีรัมยคัพ 

มหกรรมกีฬาทองถ่ินแหงประเทศไทย เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองการศึกษาฯ) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 47 ลําดับท่ี 73) 

    หมวดคาวัสดุ              ตั้งจายไวรวม         200,000.-  บาท  แยกเปน 

   1. ประเภทคาวัสดุกีฬา                   ตั้งจายไว        200,000.-   บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬาและอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ  ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 47  ลําดับท่ี 74) 
 

    2. งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม      12,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม      12,000.-     บาท   แยกเปน 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน 

           1.  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย        ตั้งจายไว 12,000.-  บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย  (ศตส.อ.

เมืองบุรีรัมย)  ตามโครงการการแขงขันกีฬาประเพณีอําเภอเมืองบุรีรัมย  ประจาํปงบประมาณ  2556  ตั้ง

จายจากเงินรายได      (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว)  (กองการศึกษาฯ) 

 (แผนพัฒนาสามป 2556-2558  หนา 54  ลําดับท่ี 95) 
 

 

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

 

                     จายจากเงินรายได                  212,000.-   บาท 

               จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          800,000.-   บาท 

               รวมท้ังส้ิน                 1,012,000.-   บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)   รวมท้ังส้ิน    430,000.-  บาท 

    1.  งบดําเนินการ        ตั้งจายไวรวม       400,000.-  บาท   แยกเปน 

 หมวดคาใชสอย             ตั้งจายไวรวม       400,000.-   บาท   แยกเปน 

           1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        ตั้งจายไวรวม     400,000.-  บาท   แยกเปน 

       1.1 คาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ     ตั้งจายไว      400,000.-  บาท 

                    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีตาง ๆ  เชน งานลอยกระทง  ประเพณีวัน

เขาพรรษา  ประเพณีวันสงกรานต  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  350,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป  50,000.-บาท  (กองการศึกษาฯ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 44  ลําดับท่ี 56) 

    2. งบเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม      30,000.-     บาท  แยกเปน 

    หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งจายไวรวม      30,000.-     บาท   แยกเปน 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน 

 1.  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย  ตั้งจายไว        10,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง ประจําป  2556   ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว)  (กองการศึกษาฯ) ) (แผนพัฒนาสามป 2556-

2558 หนา 44  ลําดับท่ี 57) 

 2.  อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย  ตั้งจายไว        20,000.-  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ประจําป  2556   ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป    (จะจายไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว)   (กองการศึกษาฯ) ) 

((แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 44  ลําดับท่ี 58) 

 

**************************** 
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                     จายจากเงินรายได                   350,000.-   บาท 

               จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป            80,000.-   บาท 

               รวมท้ังส้ิน                  430,000.-   บาท 
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แผนงานการเกษตร (00320)  

 

งานสงเสริมการเกษตร  (00321)    รวมท้ังส้ิน      855,520 -  บาท 
 

     1. งบบุคลากร             รวม        365,520.-  บาท 

      หมวดเงินเดือน       

       1.1  ประเภทเงินเดือน  (ฝายประจํา)      ตั้งจายไวรวม      365,520.-  บาท  แยกเปน 

  1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจายไว      288,000.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 2 

อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสงเสริมการเกษตร) 

            2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งจายไว        77,520.-  บาท 

                 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสงเสริม

การเกษตร)     

       2.  งบดําเนินการ       ตั้งจายไวรวม       490,000.-  บาท   แยกเปน 

           หมวดคาตอบแทน    ตั้งจายไวรวม          25,000.-  บาท   แยกเปน 

   1.  ประเภทคาเชาบาน    ตั้งจายไว        15,000.-  บาท 

             เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานใหแกพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสงเสริมการเกษตร) 

             2. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งจายไว     10,000.-  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และผูท่ีมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของราชการกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสงเสริมการเกษตร)  

       หมวดคาใชสอย          ตั้งจายไวรวม     330,000 .-  บาท   แยกเปน 

          1.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งจายไว      20,000.-  บาท 

                  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  คาถาย

เอกสาร  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมและสัมมนา     คาซักฟอก  คาระวาง

รถบรรทุก,  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการตางๆ เปนคาเขียนปายประชาสัมพันธงานตางๆ คาจางเหมา

บริการท่ัวไป  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขอมูลกิจกรรมตางๆ  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ  คาระวางท่ีดิน  คาจาง

เหมาบริการจัดทําเว็บไซต   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสงเสริมการเกษตร) 

             2.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             ตั้งจายไวรวม    310,000.-  บาท   แยกเปน 

        2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งจายไว    10,000.-  บาท 
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                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล  ลูกจาง, ผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสงเสริมการเกษตร) 

 

 

                    2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการเกษตร (เกษตรหมูบาน)  

       ตั้งจายไว     300,000.-  บาท   

                  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการเกษตร  เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาความรูและสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ   เปนเงิน  

300,000.-  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     (กองสงเสริมการเกษตร) 

(แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 39  ลําดับท่ี 14) 

         หมวดคาวัสดุ                ตั้งจายไวรวม     135,000.-  บาท  แยกเปน 

         1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งจายไว         20,000.-   บาท 

                เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสงเสริมการเกษตร) 

             2.  ประเภทคาวัสดุการเกษตร                 ตั้งจายไว     100,000.-  บาท     

                เพ่ือจายเปน คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  จอบ  เสียม  พรวน  ตนกลาไม  ฯลฯ   ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสงเสริมการเกษตร) 

         3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งจายไว         15,000.-  บาท 

                เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส 

แปนพิมพ หัวพิมพหรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนสบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี ราคาต่ํากวา 

20,000 บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (กองสงเสริมการเกษตร) 

   

 

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

 

                   จายจากเงินรายได       390,520.-   บาท 

            จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       465,000. -   บาท 

              รวมท้ังส้ิน       855,520 .-   บาท 
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แผนงานงบกลาง (00410)  

 

งานงบกลาง  (00411)    รวมท้ังส้ิน 4,259,596.-  บาท 

    งบกลาง       

 1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งจายไวรวม      433,759.- 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  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล ) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 53 ลําดับท่ี 88) 

     1.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายไว   220,000.-  บาท 

            เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  

จังหวัดบุรีรัมย  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   พ.ศ. 2552  โดยใหเทศบาลสง

เงินสบทบไมนอยกวารอยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

กลาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสาธารณสุข) (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนา 45 ลําดับท่ี 

64) 

 1.3  คาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  ตั้งจายไว  27,759.-บาท 

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  ประจําป  2556  เปนเงิน  27,759.-บาท  

โดยคํานวณในอัตรารอยละ 1/6 (0.00167)  ของงบประมาณรายรับจรงิของปท่ีผานมา ไม รวมเงินอุดหนุน

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

ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง) 

    2.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 2%  ของประมาณ

การรายรับ     ตั้งจายไว   342,796.-  บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.)  เพ่ือชวยเหลือแก

ขาราชการสวนทองถ่ิน  เงินชวยพิเศษ เงินบําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว.41  ลงวันท่ี  13 กันยายน 2553  โดย

ใหองคการบริหา รสวนตําบลตั้งจายในอัตรารอยละ 2  ของประมาณการรายรับ โดยไมรวมรายไดพันธบัตร 

เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทุกชนิด   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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  3.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม        ตั้งจายไว     370,800.-    บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด   ตั้งจาย

จากเงินรายได    (สํานักปลัดเทศบาล.) 

 

 

 4.  ประเภทเงินชวยพิเศษ           ตั้งจายไว     22,241.-    บาท 

  เพ่ือจายเปน เงินชวยพิเศษสําหรับเปนเงินชวยคา ทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  

หรือพนักงานจางเสียชีวิต  ตามอัตราท่ีระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักปลัดเทศบาล.) 

    5.  ประเภทคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส       ตั้งจายไว       90,000.-   บาท  

   เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  ผูมีสิทธิ์ท่ี

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

90,000.-  บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)  (แผนพัฒนาสามป 2556-2558 

หนา 46  ลําดับท่ี 68) 

 

2. ประเภทเงินสํารองจาย    ตั้งจายไว      3,000,000.-  บาท 

    2.1  เงินสํารองจาย     ตั้งจายไว      3,000,000.- บาท 

  รายจายเพ่ือใชจายในกรณีท่ีจําเปนเรงดวนไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เพ่ือปองกันและ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ  เชน  การปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   776,070.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

2,223,930.-บาท  (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 

 

 

 

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

     จายจากเงินรายได      1,539,666.-   บาท 

          จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      2,719,930.-   บาท 

                   รวมท้ังส้ิน         4,259,596.-   บาท 
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