
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่าน
อําเภอ ท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,707,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,884,460 บาท
งบบุคลากร รวม 6,455,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก อบต
. จํานวน 2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก อบต
. จํานวน 2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก
สภา อบต.บ้านว่าน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,316,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,148,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานัก
ปลัดฯ นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
งาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต
. รองปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักปลัดฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 551,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และพนักงานขับรถยนต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,160,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตลอดจนเงินเพิมพิเศษให้กับ
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนสวน คนงานประจํารถขยะ และคนงานทัว
ไป จํานวน 8 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คน
สวน คนงานประจํารถขยะ และคนงานทัวไป จํานวน 8 คน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินอืนๆ จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บ้านว่าน (กรณีปลัด อบ
ต.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,054,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
ตามคําสัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 9

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ราชการตามคําสัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก จ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 7

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาฯ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย
หรือระเบียบสังการ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี
ต่างๆ ตามระเบียบหนังสือสังการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตังท้องถิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 21 ข้อ 1
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 59 ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักัษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้ตาม
ปกติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 794,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ซือตามราคา
ท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 4

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาถูพืน นํายาล้าง
จาน นํายาเช็ดกระจก ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 8

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน เลือย ฯลฯ (ซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 10

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ยางรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 11

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 68 ข้อ2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ (ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 5

วัสดุอืน จํานวน 74,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนทีไม่ได้กําหนดไว้ข้างต้นและไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ 6
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีทําการ อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทีทําการ อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบรการไปรษณีย์ โทรเลข ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น คาใช้จ่ายเกียวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  

งบลงทุน รวม 367,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 367,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน 2 บาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลือน 2 บาน จํานวน 3 ตู้ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า  21 ข้อ 2
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับผู้
บริหาร จํานวน 1 ชุด (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า  22 ข้อ 3
พัดลมติดเพดานชนิดโคจร จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมเพดานชนิดโคจร จํานวน 10 เครือง ขนาด 16
 นิว มี มอก.ปรับแรงลได้ 3 ระดับ ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 พร้อมติด
ตัง (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 22 ข้อ 4

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง (ซือตาม
มบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 22 ข้อ 5
เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครือง (ซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง (ซือตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 7
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง (ซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 8 

ครุภัณฑ์อืน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ชุด (ซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า  23 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติิหรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,000 บาท
เพืออุดหนุน อปท.ในเขตอําเภอท่าบ่อเพือดําเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารหรือการจัดซือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 3

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 15

งานบริหารงานคลัง รวม 2,695,930 บาท
งบบุคลากร รวม 1,988,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,988,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,162,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  ผอ.กองคลัง นักวิชาการคลังชํานาญ
การ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ
งาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:24:27 หน้า : 5/22



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผอ.กองคลัง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 468,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนงานทัว
ไป จํานวน 2 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน ตําแหน่ง คนงานทัว
ไป จํานวน 2 คน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

งบดําเนินงาน รวม 640,010 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) หรือผู้ปฏิบัติ
งาานตามคําสัง อบต.บ้านว่าน เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 9

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 328,010 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ 7

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 108,010 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงา
นบริหารรงานทัวไป
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โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
จ่ายจากเงนรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 12

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกปรินเตอร์ แผ่นซี
ดี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 5

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

งบลงทุน รวม 67,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 37,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ดังนี
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 4 ตู้ๆละ 5,500 บาท และตู้เหล็ก 4
 ลินชัก จํานวน 2 ตู้ๆละ 7,900 บาท (ซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า  21
 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างขของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 72,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เครืองวัดออกซิเจนในเลือด เครืองวัด
ความดันโลหิตแบบดิจิตอล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสีปี 4 พ.ศ.2561-2564) (เพิม
เติมฉบับที 1) หน้า 24 ข้อ 1 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายยาง เครืองดับเพลิง ฯลฯ
 (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1

งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลือยยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 32,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ขนาด 5.3 แรงม้า บาร์ 16 นิว (ซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 24 ข้อ 3

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน 1 ชุด (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 24 ข้อ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,447,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,419,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,419,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา นักสันทนาการชํานาญการ ครูผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  931,800 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 180,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารหาร
ศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,168,020 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตลอดจนเงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษให้
กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและคนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน 789,600  บาท เงินรายได้ 378,420 บาท ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและคน
งานทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ข้อ 5

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ (จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาถูพืน ไม้กวาด นํายา
ล้างห้องนํา ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกปรินเตอร์ แผ่นซี
ดี ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 2
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งบลงทุน รวม 638,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครือง (ซือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 25 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 476,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านว่าน

จํานวน 476,000 บาท

เพือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พืนทีไม่น้อยกว่า 492 ตาราง
เมตร ความหนา 0.10 เมตร และก่อสร้างเสาธงชาติ ความ
สูง 12 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงาน
ที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1) หน้า  11 ข้อ 1   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,550,190 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,706,190 บาท
ค่าใช้สอย รวม 675,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 640,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านว่าน จํานวน 97 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตังไว้ 475,300
 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 2
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้าน
ว่าน จํานวน 97 คนๆละ 1,700 บาท ตังไว้ 164,900 บาท (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 33 ข้อ 6
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
โครงการสร้างขวัญและกําลังใจเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างขวัญและกําลังใจเด็กก่อนวัยเรียน เช่น ค่า
ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 34 ข้อ 7
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ค่าวัสดุ รวม 1,030,990 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,030,990 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านว่าน จํานวน 97 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  185,900บาท
-โรงเรียนบ้านว่าน จํานวน 147 คนๆ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 281,700 บาท
-โรงเรียนบ้านแสนสุข จํานวน 114 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน ตังไว้ 218,460 บาท
-โรงเรียนบ้านเป้า จํานวน 32 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 61,320 บาท 
-โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา จํานวน 148 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน ตังไว้ 283,610 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 1,844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,844,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,844,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี
-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านว่าน จํานวน 147 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้  588,000 บาท
-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแสนสุข จํานวน 114 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 456,000 บาท
-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเป้า จํานวน 32 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 128,000 บาท
-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา จํานวน 148 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 592,000 บาท  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 37 ข้อ 1
-อุดหนุนโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา ตังไว้ 30,000 บาท เพือดําเนินการ
โครงการเลียงปลากินพืชในบ่อดิน (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 37 ข้อ 2
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านว่าน ตังไว้ 30,000 บาท เพือดําเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 37
 ข้อ 3
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านเป้า ตังไว้ 20,000 บาท เพือดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 38
 ข้อ 4 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ทรายอะ
เบท นํายาพ่นหมอกควัน นํายาฆ่าเชือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 49 ข้อ 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ไซริง
 วัคซีน ป้ายโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 49 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,248,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,018,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 838,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล เช่น ผอ.กองสวัสดิการฯ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ นักพัฒนา
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ หัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ คนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนงานทัวไป ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคําสัง อบต
.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 5

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับผู้ปฏิบัติ
งานตามคําสัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ กรรไกร ฯลฯ (จัด
ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ขาตัง
กล้อง ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นซีดี แผ่นรอง
เม้าส์ ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 2

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาววัสดุอุปกรณ์  การช่วยเหลือประชาชนทีประสบสาธารณภัย ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน 3,910 บาท เงินรายได้ 56,090 บาท ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 51 ข้อ 1
โครงการท้องถินห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย
โครงการ การจัดสวัสดิการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 51 ข้อ 3
โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 52 ข้อ 7
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 52 ข้อ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 54 ข้อ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอท่าบ่อ เพือขยายเขตไฟฟ้าแรง
ตํา หมู่ 1 เส้นลําห้วยใหญ่ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิมเติมฉบับ
ที 1) หน้า 19 ข้อ 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝังกลบขยะเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลือนที เช่น ป้ายโครงการ นําดื ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ข้อ 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 60 ข้อ 2
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 29 ข้อ 1
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและค่าใช้จ่ายทีเกียวแก่การ
นี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 29 ข้อ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 533,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดแข่งขันกีฬาระดับตําบลเพือสร้างความสามัคคีต่อต้านภัยยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาระดับตําบลเพือสร้างความสามัคคี
ต่อต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัล นําดืม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 57 ข้อ 2
นํานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการนํานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีต่อต้านยา
เสพติิดกับหน่วยงานอืน เช่น ค่านําดืม ค่ายานหนะ ค่ากรรมการฝึก
สอน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ข้อ 3

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ตาข่าย เปตอง (ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 57 ข้อ 1

งบลงทุน รวม 293,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 293,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตําบลบ้านว่าน จํานวน 293,000 บาท
เพือปรับปรุงสนามกีฬาตําบลบ้านว่าน โดยการปรับเกรดพืนทีพร้อมบดอัด
แน่น พืนทีไม่น้อยกว่า 10,413.50 ตารางเมตร พร้อมงานรัวและงานราว
เหล็ก ยาว100 เมตร และงานประตูเปิด/ปิด 1 ชุด  (ตามแบบแปลนและ
ปริมาณงานที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า  20 ข้อ 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 301,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 301,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันปิยมหาราช ได้แก่ พวงมาลา ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(แผนพัฒนา 4 ปี  พ.ศ.2561-2564) หน้า 59  ข้อ 10
กิจกรรมวันพ่อ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันพ่อ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 59   ข้อ 8
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กิจกรรมวันแม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันแม่ เช่น ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า  59 ข้อ 9
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ  7
งานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีบุญบังไฟ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 58 ข้อ 5
งานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ 6
งานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที ค่ายานหนะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,542,000 บาท
งบบุคลากร รวม 932,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 932,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายช่าง
โยธาปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,100 บาท
เพือเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ช่างโยธาปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 308,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสไหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคํา
สัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 6 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงืินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 10 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตัง
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 26 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ (ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ เครือง
วัด กระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 7 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง เช่น นํามันเครือง นํามันเบนซินฯ(ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลน์
ซูม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา
สีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 8 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ(ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 2 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,484,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,484,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,484,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เส้นไปวัดไทรเงินธรรมาวาส จํานวน 220,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
จุดที 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
เชือมทางยาว 4.00 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
จุดที 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และ คสล.หูช้าง 22 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร หรือมีพืนที คสล.ทังหมดไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 13 ท่อน ยาแนวและฝังกลบพร้อมติดตังป้าย
โครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานทีอบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 40 ข้อ 4   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นข้างโรงงานพลาสติก
โชคมณี

จํานวน 223,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล
.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบตงกําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 12 ข้อ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เส้นบ้านนางผ่อง มูลมิน - 
บ้านนายมงกุฎ เครือผําไผ

จํานวน 222,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ คสล.หู
ช้าง 12 ตารางเมตร หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ลง
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร วางท่อระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3 เส้น
ผ่านศุนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 10 ท่อน ยาแนวและฝังกลบ
พร้อมติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 40 ข้อ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 เส้นหลังวัดป่าตาล จํานวน 340,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล
.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ
ระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 6 ท่อน ยาแนวและฝังกลบพร้อมติดตังป้ายโครงการ(ตาม
แบบและปริมาณงานที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564) (เพิมเติมฉบับ
ที 1) หน้า  12  ข้อ 2                                                     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เส้นข้างศาลา SML - บ้าน
นายสุทัศน์ นึกชอบ

จํานวน 274,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และคสล.หู
ช้าง 15.00 ตารางเมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 498 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร วางท่อระบายนํา คสล.มอก
.ชัน3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน ยาแนวและ
ฝังกลบพร้อมติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า13  ข้อ 3
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมพร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ 1 บริเวณสาม
แยกประปา

จํานวน 393,000 บาท

เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม
สูง 1.50 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร ขุดวางท่อระบาย
นํา คสล.มอก.ชัน3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมยาแนวฝังกลบ
และขุดลอกคลองดินขนทิง (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสากรรมและการ
โยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) (เพิมเติมฉบับ
ที 1) หน้า 14 ข้อ 4
โครงการก่อสร้างรัวองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่านพร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์

จํานวน 412,000 บาท

เพือก่อสร้างรัวองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่าน ขนาดสูง 1.40 เมตร รัว
ยาว 103.00 เมตร ประตูเหล็กบานเลือน 2 บาน และป้ายประชา
สัมพันธ์ 2 ป้าย พร้อมติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณงานที อบ
ต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564) (เพิมเติมฉบับ
ที 1) หน้า 18  ข้อ 12
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โครงการลงหินลูกรังถนนเพือการเกษตร หมู่ 4 เส้นบ้านนายยม ผิวขาว - 
ถนนลาดยางเส้นท่าบ่อ-บ้านผือ

จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรภายในหมู่บ้าน โดยลง
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,420 ลบ.ม. ปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ
แปลนและปริมาณงานที อบตงกําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564) (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 14  ข้อ 5 
โครงการลงหินลูกรังถนนเพือการเกษตร หมู่ 6 เส้นสระนาถ่อน - นานาง
รําพัน จันทาคีรี

จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรภายในหมู่บ้าน โดยลง
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,130  ลบ.ม. ปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x 1.00 
เมตร จํานวน 20 ท่อน พร้อมยาแนว ฝังกลบ (ตามแบบแปลนและปริมาณ
งานที อบต.กําหนด ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 41 ข้อ 7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ดินปลูก ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 83 ข้อ 1

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการหนึงคนหนึงต้นหนึงฝนเพือประชาชนชาวไทย จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึงคนหนึงต้นหนึงฝนเพือประชาชนชาว
ไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซือต้นไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักาาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 30 ข้อ 2
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วัสดุอืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืสารส้มคลอรีน (ซือตามราคาท้องตลาด)ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 30 ข้อ 1 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,108,700 บาท
งบกลาง รวม 10,108,700 บาท
งบกลาง รวม 10,108,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประเภทนายจ้างให้กับพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่าน (3,193,560x5%) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 2 หน้า 76 ข้อ 2 หน้า 79 ข้อ 2 หน้า 82 ข้อ 
2

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,963,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุแบบขันบันได จํานวนไม่ตํา
กว่า 891 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ จํานวนไม่ตํากว่า 240 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า   ข้อ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวนไม่ตํากว่า 22 คนๆ
ละ 500 บาท/เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า     ข้อ

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอุปโภคบริโภคหรือวัสดุสิงของในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 55 ข้อ 1
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 142,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ ดังต่อไปนี
-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านว่าน ตังไว้ 112,000
 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ข้อ 1
-สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านว่าน ตังไว้ 30,000 บาท (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ข้อ 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 207,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (20,707,800x1%) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 1
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