
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 116,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 174,230

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,342,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

217,900

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,488,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,000 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 30,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,500 15,000

เงินเดือนพนักงาน 947,000 954,720

เงินอืนๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 116,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 174,230

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,342,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

217,900

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,488,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,374,000 1,374,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,100,000 1,840,000 3,213,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 48,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 195,000 271,500

เงินเดือนพนักงาน 1,729,440 3,160,000 6,791,160

เงินอืนๆ 86,400 86,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 986,000 986,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 294,000 474,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 40,000 100,000

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:19:52 หน้า : 2/12



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 360,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2,000

กิจกรรมวันพ่อ 30,000

กิจกรรมวันแม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีกฎหมาย
กําหนด
โครงการ อบต.เคลือน
ที 10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ
โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

20,000

โครงการปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

70,000 170,000 330,000

ค่าเช่าบ้าน 92,000 92,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 1,100,000 1,730,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2,000

กิจกรรมวันพ่อ 30,000

กิจกรรมวันแม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 250,000 470,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีกฎหมาย
กําหนด

500,000 500,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ 60,000 60,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

20,000

โครงการปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับราษฎร 50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลบ้านว่าน 
(กู้ชีพกู้ภัย)

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่
เสียงเอดส์

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวันผู้สูงอายุ 30,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจเด็กก่อนวัย
เรียน
โครงการหนึงคนหนึง
ต้นหนึงฝนเพือ
ประชาชนชาวไทย

20,000

งานประเพณีบุญบังไฟ 60,000

งานประเพณีลอย
กระทง 50,000

งานประเพณีสงกรานต์ 10,000

จัดแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบลเพือสร้างความ
สามัคคีต่อต้านภัยยา
เสพติด

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:19:52 หน้า : 5/12



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับราษฎร 50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลบ้านว่าน 
(กู้ชีพกู้ภัย)

50,000 50,000

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่
เสียงเอดส์

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 60,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 15,000 15,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 30,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

663,700 663,700

โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจเด็กก่อนวัย
เรียน

3,000 3,000

โครงการหนึงคนหนึง
ต้นหนึงฝนเพือ
ประชาชนชาวไทย

20,000

งานประเพณีบุญบังไฟ 60,000

งานประเพณีลอย
กระทง 50,000

งานประเพณีสงกรานต์ 10,000

จัดแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบลเพือสร้างความ
สามัคคีต่อต้านภัยยา
เสพติด

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 130,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอืน 450,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมซัมเมอร์
สและมอเตอร์ไฟฟ้า
และเครืองสูบนํา

147,690

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 802,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 450,000 455,000

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,021,150 1,021,150

วัสดุก่อสร้าง 20,000 220,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 110,000 170,000

วัสดุอืน 20,000 470,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 1,350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 48,900 48,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 50,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมซัมเมอร์
สและมอเตอร์ไฟฟ้า
และเครืองสูบนํา

147,690

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 802,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทาง
ข้ามลําห้วยผ้าอ้อม หมู่ 
4

261,700

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6 ด้วยวิธีแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต

306,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1 เส้น
บริเวณตลาดสดถึงสาม
แยกประปา

462,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 2 เส้น
สามแยกทางคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสามแยก
บ้านนางนารี  ดวง
มาลา - ถนนท่าบ่อบ้าน
ผือ

648,500

โครงการขุดลอกหนอง
ลาด หมู่ที 8 1,308,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 5 เส้น
บ้านนายลอง  ผงอ้วน 
ไปนานางนิวัฒน์  ภูมัง

83,200

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 7 เส้น
หนองดินไทย ไป
หนองผือ

208,100

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 8 เส้น
นานางชํานาญ  ใจปาน
แก่น  ไปนานายเลือน  
ราชวงศ์

99,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทาง
ข้ามลําห้วยผ้าอ้อม หมู่ 
4

261,700

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6 ด้วยวิธีแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต

306,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1 เส้น
บริเวณตลาดสดถึงสาม
แยกประปา

462,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 2 เส้น
สามแยกทางคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสามแยก
บ้านนางนารี  ดวง
มาลา - ถนนท่าบ่อบ้าน
ผือ

648,500

โครงการขุดลอกหนอง
ลาด หมู่ที 8 1,308,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 5 เส้น
บ้านนายลอง  ผงอ้วน 
ไปนานางนิวัฒน์  ภูมัง

83,200

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 7 เส้น
หนองดินไทย ไป
หนองผือ

208,100

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางลําเลียงเพือ
การเกษตร หมู่ 8 เส้น
นานางชํานาญ  ใจปาน
แก่น  ไปนานายเลือน  
ราชวงศ์

99,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินลูกรัง 
หมู่ 3 ซอยบ้านนายทัน
ทรัพย์  นามมัน ไปสุด
ซอย

99,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 26,550

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดนหนุนส่วนราชการ 10,000

รวม 10,671,030 1,797,690 20,000 6,015,650 372,000 190,000 360,000 1,412,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินลูกรัง 
หมู่ 3 ซอยบ้านนายทัน
ทรัพย์  นามมัน ไปสุด
ซอย

99,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 26,550

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 160,000 160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,640,000 1,640,000

อุดนหนุนส่วนราชการ 10,000

รวม 330,000 6,662,290 20,000 12,434,020 40,285,400
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