
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทัวไป

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 210,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 18,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

250,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,355,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 319,920 723,420 908,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,780

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 45,420 96,000 45,120

เงินเดือนพนักงาน 1,088,940 2,435,640 3,074,190

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 132,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 6,000 66,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 210,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 18,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

250,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,355,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,952,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,780

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 186,540

เงินเดือนพนักงาน 6,598,770

เงินประจําตําแหน่ง 192,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 79,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 19,200 19,200 56,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 40,000 30,000 402,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 50,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 10,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 50,000

ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 50,000 75,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬาพืนบ้าน 250,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 55,000

โครงการงานประเพณี
ขึนเขาสวาย 70,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 200,000

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 15,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการจูงลูกจูงหลาน
เข้าวัด 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 94,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 472,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 280,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 10,000

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 50,000

ค่าเดินทางไปราชการ 135,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬาพืนบ้าน 250,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 55,000

โครงการงานประเพณี
ขึนเขาสวาย 70,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 200,000

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 15,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการจูงลูกจูงหลาน
เข้าวัด 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 35,000

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000

โครงการฝึกอบรม  อป
พร. 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 500,000

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี 100,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต 230,000

โครงการฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

100,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส 250,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 400,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

40,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สุนนการจัดทําแผน
ชุมชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,082,900

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสภา
นศึกษา

375,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000

โครงการฝึกอบรม  อป
พร. 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 500,000

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี 100,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต 230,000

โครงการฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

100,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส 250,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 400,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

40,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สุนนการจัดทําแผน
ชุมชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,082,900

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสภา
นศึกษา

375,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 136,190 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,116,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 3,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 9,000

ค่าไฟฟ้า 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
สํานักงาน 15,000

โครงการจัดซือชันเก็บ
เอกสาร 4,500

โครงการจัดซือตู้เก็บ
ของ 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครือง
ปรินเตอร์ 16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 236,190

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,116,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000

วัสดุสํานักงาน 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 3,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 9,000

ค่าไฟฟ้า 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
สํานักงาน 15,000

โครงการจัดซือชันเก็บ
เอกสาร 4,500

โครงการจัดซือตู้เก็บ
ของ 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครือง
ปรินเตอร์ 16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  1 2,509,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  10 3,827,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  14 2,372,800

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  17 1,512,700

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  18 3,145,900

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  9 2,181,300

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางหมู่ที  7 2,378,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 142,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,532,000 10,000

รวม 22,556,000 400,000 590,000 640,000 20,234,470 480,000 10,571,860 11,527,670
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  1 2,509,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  10 3,827,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  14 2,372,800

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  17 1,512,700

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  18 3,145,900

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที  9 2,181,300

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางหมู่ที  7 2,378,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 142,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,542,000

รวม 67,000,000
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