
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 520,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 350,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,510,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,100 893,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 157,200 100,000

เงินเดือนพนักงาน 942,900 706,000 688,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 237,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 35,000 35,000

ค่าเบียประชุม 15,000 5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 520,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 350,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,510,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,200,000 2,200,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

87,000 87,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000 520,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 856,400 2,993,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 102,000 112,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 377,200

เงินเดือนพนักงาน 4,122,100 6,459,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 181,700 418,700

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,000 195,000

ค่าเบียประชุม 15,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 15,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 102,000 72,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 8,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 340,000 35,000 155,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 20,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รด
นําดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

- โครงการประกวด
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

10,000

ค่าใช้จ่ายค่าทิงขยะ 350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนืองในวัน
สําคัญต่างๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งาน อบต. 25,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งานของ อบต. 30,000 50,000 96,100

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการ อบต.สัญจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 105,000

ค่าเช่าบ้าน 276,000 460,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 23,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 180,000 710,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 20,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รด
นําดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

- โครงการประกวด
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

10,000

ค่าใช้จ่ายค่าทิงขยะ 350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 57,000 57,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนืองในวัน
สําคัญต่างๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งาน อบต. 220,000 245,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งานของ อบต. 50,000 226,100

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 595,400 595,400

โครงการ อบต.สัญจร 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการมีส่วน
ร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในการป้องกันการ
ทุจริต

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์

20,000

โครงการจัดงานบาง
ขุนไทร Sea Salt & 
Light

700,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษาพืนที
สีเขียว

15,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และความสงบเรียบ
ร้อยในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนน 45,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 60,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการมีส่วน
ร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในการป้องกันการ
ทุจริต

15,000 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์

20,000

โครงการจัดงานบาง
ขุนไทร Sea Salt & 
Light

700,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

250,000 250,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

50,000 50,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษาพืนที
สีเขียว

15,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และความสงบเรียบ
ร้อยในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนน 45,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 60,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
และเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพ

250,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับกฎหมายการ
จราจรเบืองต้น

15,000

โครงการส่งเสริม
บทบาทสภาเด็กและ
เยาวชน

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และเพิมรายได้ให้กับ
ประชาชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

481,800

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง ตําบลบางขุนไทร

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 40,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,900 10,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 210,000 10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 840,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

310,000 310,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
และเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพ

250,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับกฎหมายการ
จราจรเบืองต้น

15,000

โครงการส่งเสริม
บทบาทสภาเด็กและ
เยาวชน

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และเพิมรายได้ให้กับ
ประชาชน

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

481,800

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง ตําบลบางขุนไทร

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,900

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 405,000 625,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 840,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 500,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000

วัสดุอืน 50,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สาย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000 580,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 9,000

วัสดุสํานักงาน 280,000 330,000

วัสดุอืน 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 74,000 74,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 45,000 65,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 260,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,000 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 2,500 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,800 2,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สาย 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 110,000 130,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 30,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000 31,000 1,520,000

รวม 12,520,000 928,000 636,000 4,591,100 1,465,000 60,000 5,060,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,631,000

รวม 12,659,900 38,220,000
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