
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่าน
อําเภอ ท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,285,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,477,120 บาท
งบบุคลากร รวม 6,337,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,058,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายก อบต. จํานวน 2 คน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.จํานวน 2 คน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,374,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก
สภา อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,278,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนให้
กับ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัดฯ นักจัดการงานทัวไป
ชํานาญการ นักทรัพยากรบุคคล(ป.ก/ช.ก) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และพนักงานขับรถยนต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตลอดจนเงินเพิมพิเศษให้กับ
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ คนสวน คนงานประจํารถ
ขยะ และคนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินอืนๆ จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บ้านว่าน (กรณีปลัด อบต
.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์อืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
ตามคําสัง 
อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 9

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ราชการตามคําสัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงาบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาฯ ค่าใช้ืจ่ายในการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่างๆ ตามระเบียบหนังสือ
สังการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตังท้องถิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.25641 - 2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 21 ข้อ 1
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 -
 2564) หน้า 59 ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักัษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้ตาม
ปกติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ซือตามราคา
ท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 69 ข้อ 4

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาถูพืน นํายาล้าง
จาน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 70 ข้อ 8

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ไม้ต่างๆ เลือย ฯลฯ (ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 70 ข้อ 10 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน ไขควง ยาง
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานงานบริหารงานทัวไป 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 70 ข้อ 11

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล เบนซิล
 ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 68 ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น คีบอร์ด เม้าส์ ตลับผง
หมึก ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 69 ข้อ 5

วัสดุอืน จํานวน 20,000 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 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีทําการ อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

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

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

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
เคเบิลทีวี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่านําดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 71 ข้อ 15

งานบริหารงานคลัง รวม 2,946,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,301,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,301,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผอ.กองคลัง นักวิชาการคลังชํานาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 486,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) หรือผู้
ปฏิบัติงานตามคําสัง อบต.บ้านว่าน เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 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 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 7

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที
พัก ค่าเบียเลียง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวแก่
การนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 68 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ (ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 69 ข้อ 4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 71 ข้อ 12

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกปรินเตอร์ แผ่นซี
ดี ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (แผนพัฒนา 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 48,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 48,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ดังนี
- ตู้เหล็ก 3 ลินชัก  จํานวน  2 ตู้ๆ ละ 5,200 บาท (ซือตามราคาท้อง
ตลาด)
- ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท (ซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) 
- ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลือน 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน  5 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท (ซือตามราคาท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1 หน้า 21
 ข้อ 2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
) หน้า 84 ข้อ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,319,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,949,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,949,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,729,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขึนเงินเดือนให้กับ ผอ
.กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักสันทนาการชํานาญ
การ ครูผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ 1,101,360 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 628,080 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (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 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 77 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าที
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ซือตามราคา
ท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 77 ข้อ 1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายาถูก
พืน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 77 ข้อ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกปรินเตอร์ แผ่นซี
ดี ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 77 ข้อ 2

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,342,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,702,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 681,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 663,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านว่าน จํานวน 92 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตังไว้ 450,800
บาท (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 2
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านว่าน (อายุ 2 - 5 ปี) จํานวน 92 คนๆ ละ 1,700 บาท ตัง
ไว้ 156,400 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คน
ละ 200 บาท ค่าเครืองแบบนักเรียนคละ 300 บาท  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน อัตราคนละ 430 บาท ให้กับเด็กอายุ (3-5ปี) จํานวน  50 คน ตัง
ไว้ 56,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 33 ข้อ 6
โครงการสร้างขวัญและกําลังใจเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 3,000 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 1,021,150 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,021,150 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านว่าน จํานวน 92 คนๆละ 7.82
บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้  187,300 บาท
- โรงเรียนบ้านว่าน จํานวน 134 คนๆ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 272,500 บาท
- โรงเรียนบ้านแสนสุข จํานวน 109 คนๆละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน ตังไว้ 221,650 บาท
- โรงเรียนบ้านเป้า จํานวน 37 คนๆละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 75,300 บาท 
- โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา จํานวน 130  คนๆละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน ตังไว้ 264,400 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 32 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,640,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,640,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านว่าน จํานวน 134 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้  536,000 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแสนสุข จํานวน 109 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 436,000 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเป้า จํานวน 37 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 148,000 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา จํานวน 130 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตังไว้ 520,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ. 2561-2564) หน้า 37 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ทรายอะ
เบท นํายาพ่นหมอกควัน นํายาฆ่าเชือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 49 ข้อ 2
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตําบลบ้านว่าน (กู้
ชีพกู้ภัย)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉินตําบลบ้านว่าน (กู้ชีพกู้ภัย) เช่น จัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการกู้
ภัย ครุภัณฑ์ต่างการกู้ภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลงฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขับเคลือน
โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เช่น ไซริง วัคซีน ป้ายโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 49 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 160,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 1 - 8 เพือขับเคลือนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลงฉบับที 3 หน้า 8 - 19 ข้อ 1 - 24

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,352,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,137,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,137,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 954,720 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 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนงานทัวไป ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคําสัง อบต
.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 5

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับผู้ปฏิบัติ
งานตามคําสัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 40,000 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 15,000 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 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาววัสดุอุปกรณ์  การช่วยเหลือประชาชนทีประสบสาธารณภัย ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผน
พัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 51 ข้อ 1
โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 52 ข้อ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดนหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 54 ข้อ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 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 นําดืม ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ข้อ 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 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 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 29 ข้อ 1
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสียงเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสียง
เอดส์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 49 ข้อ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดแข่งขันกีฬาระดับตําบลเพือสร้างความสามัคคีต่อต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาระดับตําบลเพือสร้างความสามัคคี
ต่อต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัล นําดืม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 57 ข้อ 2
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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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 182,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันปิยมหาราช ได้แก่ พวงมาลา ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(แผนพัฒนา 4 ปี  พ.ศ.2561-2564) หน้า 59  ข้อ 10
กิจกรรมวันพ่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันพ่อ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 59   ข้อ 8
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 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ  7
งานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีบุญบังไฟ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 58 ข้อ 5
งานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ 6
งานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที ค่ายานหนะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58 ข้อ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,511,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,203,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,203,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 947,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินเพิมจากการเลือนขันเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายช่าง
โยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ช่างโยธาปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามคํา
สัง อบต.บ้านว่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 6 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงืินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 10 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง เช่น นํามันเครือง นํามันเบนซินฯ(ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 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 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ(ซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 2 

งบลงทุน รวม 802,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 802,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 802,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย โดยติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด  ชนิดเครือข่าย  จํานวน  16  ชุด อุปกรณ์ต่างๆ ตาม
มาตรฐานการติดตังและระบบการจัดเก็บข้อมูลการแสดงผล พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต.กําหนด) จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 22
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,504,350 บาท
งบลงทุน รวม 3,504,350 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,504,350 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทางข้ามลําห้วยผ้าอ้อม หมู่ 4 จํานวน 261,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามลําห้วยผ้าอ้อม หมู่ 4  บริเวณนา
นายโชค สาเสียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร วางท่อระบาย
นํา คสล.มอก.ชัน 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 4 แถวๆละ 5 ท่อน รวม
ทังสิน 20 ท่อน พร้อมยาแนวฝังกลบ (ตามแบบแปลนและปริมาณงาน
ที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 41
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ด้วยวิธีแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

จํานวน 306,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในหมู่ 6 ด้วยวิธีแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,060 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตังป้ายโครงการ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 18
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เส้นบริเวณตลาด
สดถึงสามแยกประปา

จํานวน 462,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 139 เมตร
พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 127
 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายถนนเชือมรางระบายนําเดิม พืนที คสล
. 8 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีถนน คสล.ไม่น้อย
กว่า 198.50  ตารางเมตร  งานรือท่อส่งนําประปาและวางท่อส่งนํา
ประปา พร้อมติดตังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 39 

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 เส้นสามแยกทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางนารี  ดวงมาลา - ถนนท่าบ่อบ้านผือ

จํานวน 648,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิดขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 332 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 39
โครงการขุดลอกหนองลาด หมู่ที 8 จํานวน 1,308,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกหนองลาด หมู่ที 8 เพือเพิมแหล่งเก็บกักนํา
ไว้ใช้เพือการเกษตร โดยขุดลอกความลึกเฉลีย 1.0 เมตร (จากระดับดิน
เดิม) ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม.พร้อมยกคันคูดินโดย
รอบ และขนดินทิง (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 1,108,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  200,000
 บาท 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 66
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางลําเลียงเพือการเกษตร หมู่ 5 เส้นบ้านนาย
ลอง  ผงอ้วน ไปนานางนิวัฒน์  ภูมัง

จํานวน 83,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 5 โดยลงดินลูกรังปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. ปรับเกลียตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลน
และปริมาณงานที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติมเปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 3
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางลําเลียงเพือการเกษตร หมู่ 7 เส้นหนองดิน
ไทย ไปหนองผือ

จํานวน 208,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.ปรับ
เกลียตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง
ฉบับที 2 หน้า 3
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางลําเลียงเพือการเกษตร หมู่ 8 เส้นนานาง
ชํานาญ  ใจปานแก่น  ไปนานายเลือน  ราชวงศ์

จํานวน 99,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. ปรับ
เกลียตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง
ฉบับที 2 หน้า 3
โครงการลงหินลูกรัง หมู่ 3 ซอยบ้านนายทันทรัพย์  นามมัน ไปสุดซอย จํานวน 99,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. ปรับ
เกลียตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 40

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 26,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการหนึงคนหนึงต้นหนึงฝนเพือประชาชนชาวไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึงคนหนึงต้นหนึงฝนเพือประชาชนชาว
ไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซือต้นไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,797,690 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,650,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ (ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 30 ข้อ 2

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:19:19 หน้า : 17/19



วัสดุอืน จํานวน 450,000 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 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  932,870 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 67,130 บาท ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ 

งบลงทุน รวม 147,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,690 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปัมซัมเมอร์สและมอเตอร์ไฟฟ้าและเครืองสูบนํา จํานวน 147,690 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ดังนี
- มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ไฟ 380 v จํานวน 1
 เครือง พร้อมตู้ควบคุมครบชุด ตังไว้ 39,440 บาท (ซือตามราคาท้อง
ตลาด)
- มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงฟ้า 1 เฟส ไฟ 220v พร้อมตู้ควบคุมครบ
ชุด จํานวน 2 ชุดๆละ 30,880 บาท ตังไว้ 61,760 บาท (ซือตามราคา
ท้องตลาด)
- ปัมซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ไฟ 220v พร้อมตู้ควบคุมครบ
ชุด ตังไว้ 35,490 บาท (ซือตามราคาท้องตลาด)
- เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 450
 ลิตร/นาที จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 11,000 บาท (ซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศง2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 7

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,671,030 บาท
งบกลาง รวม 10,671,030 บาท
งบกลาง รวม 10,671,030 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 174,230 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประเภทนายจ้างให้กับพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านว่าน (3,484,500x5%) 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 7,342,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุแบบขันบันได จํานวนไม่ตํา
กว่า 941 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 3 หน้า 23 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,488,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ จํานวนไม่ตํากว่า 240 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับ
ที 3 หน้า 23  ข้อ 2
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวนไม่ตํากว่า 25  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 3 หน้า 23 ข้อ 3

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอุปโภคบริโภคหรือวัสดุสิงของในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 55 ข้อ 1

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านว่าน ตัง
ไว้ 116,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 ข้อ 1 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 217,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (21,785,400x1%) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 1

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:19:19 หน้า : 19/19


