
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

832,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

4,100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,736,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,615,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจ่าย 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,139,059

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

547,600

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

438,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

60,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

832,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

4,100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,736,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,615,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจ่าย 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,139,059

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

547,600

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

438,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

210,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

173,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

350,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,430,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

351,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

513,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,563,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

210,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

173,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

350,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,430,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

351,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

513,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,563,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

17,284,275 3,493,050 40,740,556 4,084,500 2,589,290 2,704,150

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

463,080 67,200 97,200 67,200 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 618,000 103,200 145,200 85,200 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 617,400 321,200 349,600 637,270

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,795,360 1,779,200 5,138,160 4,621,400 3,149,470 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

132,000 192,000 158,280 492,000 383,400 12,000

เงินวิทยฐานะ 7,922,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

5,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

157,000 49,000 2,000 217,200

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000 15,000 100,000 150,000 30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 480,000 5,000 408,000 72,000 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,308,560 72,204,381

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

761,880

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 1,072,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,925,470

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 16,699,590

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 1,381,680

เงินวิทยฐานะ 7,922,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

5,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,000 461,200

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

425,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 1,145,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

165,000 36,800 5,800 20,000 13,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,288,000 687,000 2,023,000 4,533,400 3,434,000 318,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS)

96,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกบันทึกและปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

192,000

โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

50,000

จ้างเหมาบริการทั่วไป 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

35,500 281,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,283,400

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS)

96,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกบันทึกและปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

192,000

โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

50,000

จ้างเหมาบริการทั่วไป 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

600,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมสัมมนาการมีส่วน
ร่วมของ อปท. ในการ
ป้องกันการทุจริต

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

600,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมสัมมนาการมีส่วน
ร่วมของ อปท. ในการ
ป้องกันการทุจริต

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมโครงการอบรม
และพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล         ในการ
บันทึกบัญชี การปิด
บัญชี ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) และการบันทึก
บัญชีของหน่วยงานภาย
ใต้สังกัด เพื่อให้สอด
คล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชี
         ภาครัฐ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

412,000 110,000 200,000 150,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมโครงการเสริม
สร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ใน อปท.

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมโครงการอบรม
และพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล         ในการ
บันทึกบัญชี การปิด
บัญชี ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) และการบันทึก
บัญชีของหน่วยงานภาย
ใต้สังกัด เพื่อให้สอด
คล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชี
         ภาครัฐ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

892,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมโครงการเสริม
สร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ใน อปท.

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมศีลธรรม คุณธรรม 
 จริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองของประชาชน
ในเขตเทศบาล 24 
ชุมชน

5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
ทรัพย์สินและประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น

30,000

โครงการอบรมทบทวน
แผนชุมชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 400,000 65,000 500,000 520,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมศีลธรรม คุณธรรม 
 จริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองของประชาชน
ในเขตเทศบาล 24 
ชุมชน

5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
ทรัพย์สินและประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น

30,000

โครงการอบรมทบทวน
แผนชุมชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,005,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

290,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

135,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรม“อปพร.”

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเยาวชนในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

290,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

135,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรม“อปพร.”

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเยาวชนในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การการพัฒนาศักยภาพ
สร้างจิตสํานึกและ
พฤติกรรมป้องกันการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

30,000

ค่าส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

518,000

โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน พนักงานครู
เทศบาล ผู้บริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยว
ข้อง

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,728,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การการพัฒนาศักยภาพ
สร้างจิตสํานึกและ
พฤติกรรมป้องกันการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

30,000

ค่าส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

518,000

โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน พนักงานครู
เทศบาล ผู้บริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยว
ข้อง

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,728,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษาท้อง
ถิ่น

950,400

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครูและสนับสนุนทุน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

3,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
กรรมการพัฒนางาน
วิชาการ

6,000

โครงการปรับ
ปรุง/ทบทวนแผน
พัฒนาการศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด คณะ
กรรมการการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษาท้อง
ถิ่น

950,400

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครูและสนับสนุนทุน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

3,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
กรรมการพัฒนางาน
วิชาการ

6,000

โครงการปรับ
ปรุง/ทบทวนแผน
พัฒนาการศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด คณะ
กรรมการการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ต่างๆ การสอนซ่อม
เสริม และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

720,000

โครงการยกย่องเชิดขู
เกียรติ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษา

5,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

30,000

โครงการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้สัมผัสอาหาร

30,000

เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6

5,221,900

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:28:10 หน้า : 21/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ต่างๆ การสอนซ่อม
เสริม และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

720,000

โครงการยกย่องเชิดขู
เกียรติ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษา

5,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

30,000

โครงการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้สัมผัสอาหาร

30,000

เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6

5,221,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 
เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
(โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

153,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 
เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
(โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

153,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ (โครงการ
ตามแนวทางพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข)

155,000

โครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยไอคิวดี

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการผลิตน้ําหมัก
อินทรีย์ชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุข (อ
สม.)

10,000

โครงการเฝ้าระวังตรวจ
สอบประสิทธิภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ (โครงการ
ตามแนวทางพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข)

155,000

โครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยไอคิวดี

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการผลิตน้ําหมัก
อินทรีย์ชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุข (อ
สม.)

10,000

โครงการเฝ้าระวังตรวจ
สอบประสิทธิภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

300,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลตลาด

40,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน

30,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุ่
มารี
กรมพระศรี วางควัฒน 
วรขัตติยาราชนารี

87,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

300,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลตลาด

40,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน

30,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุ่
มารี
กรมพระศรี วางควัฒน 
วรขัตติยาราชนารี

87,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

172,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

100,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข

5,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุและคน
พิการ

100,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีและครอบครัว

50,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

100,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

172,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

100,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข

5,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุและคน
พิการ

100,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีและครอบครัว

50,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

100,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพคนพิการ

100,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้ภายในเขต
เทศบาลในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอา
รณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองบัวใหญ่

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
รณรงค์ต้านภัยยาเสพ
ติดโลก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพคนพิการ

100,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้ภายในเขต
เทศบาลในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอา
รณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองบัวใหญ่

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
รณรงค์ต้านภัยยาเสพ
ติดโลก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการผลิต การ
ตลาด สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

100,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

50,000

โครงการประชุมสัมมนา
ประจําเดือนคณะ
กรรมการชุมชน

20,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

50,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อยกระดับชุมชน

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

50,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน

5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการผลิต การ
ตลาด สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

100,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

50,000

โครงการประชุมสัมมนา
ประจําเดือนคณะ
กรรมการชุมชน

20,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

50,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อยกระดับชุมชน

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

50,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน

5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคฯ 
และระดับประเทศ

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนอนุบาล

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลฯ

โครงการแข่งขันกีฬาแบ
ตมินตัน เยาวชนและ
ประชาชน

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “บัวใหญ่คัพ”

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมวัน
วิสาขบูชาสากล

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคฯ 
และระดับประเทศ

100,000 100,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนอนุบาล

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลฯ

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬาแบ
ตมินตัน เยาวชนและ
ประชาชน

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “บัวใหญ่คัพ”

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

60,000 60,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
วิสาขบูชาสากล

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีงานฉลองชัย
ท้าวสุรนารี ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพ

โครงการนันทนาการ
เพื่อเยาวชน ประชาชน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นที่จัดการ
แข่งขัน

โครงการอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาในสังกัดเทศบาล
เมืองบัวใหญ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีงานฉลองชัย
ท้าวสุรนารี ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000 150,000

โครงการเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพ

5,000 5,000

โครงการนันทนาการ
เพื่อเยาวชน ประชาชน

150,000 150,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นที่จัดการ
แข่งขัน

5,000 5,000

โครงการอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาในสังกัดเทศบาล
เมืองบัวใหญ่

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 680,000 65,000 100,000 50,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 125,000 16,000 20,000 50,000 350,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 132,000 31,000 2,242,400 100,000 50,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000 62,000 10,000 300,000 1,000,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 95,000 100,000 10,000 300,000 130,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000 240,000 30,000 1,600,000 510,000 10,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000 5,000 30,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 75,000 11,000 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 420,000 40,000 60,000 50,000 50,000 50,000

วัสดุอื่น 5,000 81,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000 50,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุสนาม 5,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,370,000 40,000 500,000 300,000 55,000 20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 53,000 100,000 40,000 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 47,000 10,000 15,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 995,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 571,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,565,400

วัสดุก่อสร้าง 1,492,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 645,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,620,000

วัสดุการเกษตร 175,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 106,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 670,000

วัสดุอื่น 86,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุสนาม 5,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

305,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,285,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 213,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 97,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

280,000 8,000 20,000 15,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

22,840

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสาธารณ
ภัยต่างๆ

20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้

5,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส
.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
(12 ห้อง) สถานที่ก่อ
สร้างบริเวณที่ราชพัสดุ
สนามบาสเกตบอล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

323,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

22,840

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสาธารณ
ภัยต่างๆ

20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้

50,000 55,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส
.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
(12 ห้อง) สถานที่ก่อ
สร้างบริเวณที่ราชพัสดุ
สนามบาสเกตบอล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

1,090,000 1,090,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
หลังคาทรงโค้งพร้อม
เวทีการแสดง ปรับปรุง
พื้นที่ ค.ส.ล. สถานที่ก่อ
สร้างบริเวณลานหน้า
สระใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์

โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องสุขารวมแบบ ค.ส.ล
. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ราชพัสดุสนาม
บาสเกตบอลข้างสระ
ใหญ่

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบและ
รับรองแบบแปลนการ
ก่อสร้าง

รวม 33,500,959 35,338,655 8,502,250 74,096,196 20,405,500 505,000 13,580,830 4,062,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
หลังคาทรงโค้งพร้อม
เวทีการแสดง ปรับปรุง
พื้นที่ ค.ส.ล. สถานที่ก่อ
สร้างบริเวณลานหน้า
สระใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์

8,660,000 8,660,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องสุขารวมแบบ ค.ส.ล
. 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ราชพัสดุสนาม
บาสเกตบอลข้างสระ
ใหญ่

1,650,000 1,650,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบและ
รับรองแบบแปลนการ
ก่อสร้าง

50,000 50,000

รวม 900,000 12,922,060 100,000 36,000 203,950,000
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