
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 268,200

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

148,800

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,404,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 734,400 216,000 1,704,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 100,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 103,860 24,000 214,260

เงินเดือนพนักงาน 342,840 2,791,290 3,349,020

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 395,880 1,236,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 246,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 268,200

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

148,800

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,404,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,655,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 100,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 342,120

เงินเดือนพนักงาน 6,483,150

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,632,360

เงินประจําตําแหน่ง 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000 50,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 5,000 17,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 288,000 526,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังท้องถิน 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ

50,000 370,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 110,000

โครงการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนแพง

1,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000

โครงการจัดฝึกทบทวน 
อปพร. 120,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระ
ราชินี

10,000

โครงการป้องกันไข้
เลือดออก 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 814,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังท้องถิน 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ

420,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 110,000

โครงการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนแพง

1,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000

โครงการจัดฝึกทบทวน 
อปพร. 120,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระ
ราชินี

10,000

โครงการป้องกันไข้
เลือดออก 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 33,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการพันธุกรรม
พืช 20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนธนาคารขยะใน
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

706,200

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  การ
ใช้พลังงานทดแทน

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 680,000 50,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 40,000 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000 6,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000 300,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,000

วัสดุการเกษตร 40,000 10,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 100,000 220,000

วัสดุอืน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 33,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการพันธุกรรม
พืช 20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนธนาคารขยะใน
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

706,200

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  การ
ใช้พลังงานทดแทน

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 165,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 310,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,000

วัสดุการเกษตร 55,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,000

วัสดุสํานักงาน 360,000

วัสดุอืน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 1,320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 115,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพือจัดซือครุภัณฑ์
สํานักงาน 23,000 5,700 57,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 22,100 47,500

เพือจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพือใช้ใน
โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

72,700

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือจัดซือครุภัณฑ์ก่อ
สร้าง 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 35,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจัดซือครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 410,000 60,000 180,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือจัดซือเครืองสูบนํา 295,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือหลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 1,320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 115,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพือจัดซือครุภัณฑ์
สํานักงาน 85,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 69,600

เพือจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพือใช้ใน
โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

72,700

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือจัดซือครุภัณฑ์ก่อ
สร้าง 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 35,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจัดซือครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 650,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือจัดซือเครืองสูบนํา 295,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือหลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที  10 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 210,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 13 210,000

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. หมู่ที  2 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที  4 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 11 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 5 210,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมู่ที 
8

210,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมู่ที 
9

210,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 177,300

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 107,500 1,672,000 87,000

รวม 9,377,000 25,000 110,000 6,456,980 534,500 7,046,290 243,000 14,587,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที  10 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 210,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 210,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 13 210,000

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. หมู่ที  2 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที  4 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 11 210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที 5 210,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมู่ที 
8

210,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. หมู่ที 
9

210,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 177,300

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,866,500

รวม 38,380,490
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