
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 123,750

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนํา
เขียว

153,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 205,720

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,570

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

260,030

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 1,228,100 465,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 108,000 72,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 123,750

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนํา
เขียว

153,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 205,720

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,570

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

260,030

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,667,360 3,792,580

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 73,200 301,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,180,900 712,320 1,016,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 5,000 661,000 5,000 20,000 210,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 20,000 20,000 62,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก 80,000

โครงการจัดการขยะ
ตําบลวังนําเขียว

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐ
พิธี

200,000

โครงการจัดตังจุด
ตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,106,440 9,015,940

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 469,200 469,200

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 390,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,500 125,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 25,000 115,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 163,580 1,074,580

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 4,000 6,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 180,000 292,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก 80,000

โครงการจัดการขยะ
ตําบลวังนําเขียว 30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐ
พิธี

200,000

โครงการจัดตังจุด
ตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000 30,000

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 15,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อ
ต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตัง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000 30,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 15,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อ
ต้านยาเสพติด

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตัง 600,000 600,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถาน
ที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 140,000 190,000 10,000 30,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 20,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 60,000 680,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,456,410

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 115,000 20,000 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 55,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 50,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่่อน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถาน
ที่

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 210,000 745,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 215,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 310,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 30,000 86,500 856,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 155,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,456,410

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 165,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 13,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 310,000 390,000

วัสดุอื่น 10,000 60,000

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 25,000 35,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 580,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,500 13,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 16,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่่อน 10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
All in One สําหรับ
งานประมวลผล

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างประตู
กักเก็บนําพร้อมขุด
ลอกคลองบริเวณคลอง
แล้งหมู่ที่ 14 บ้านวัง
นําเขียว

5,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 2,800,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
นําเขียว 50,000

รวม 13,071,070 5,950,000 140,000 220,000 5,700,000 883,020 340,000 7,173,610
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
All in One สําหรับ
งานประมวลผล

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 5,000 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างประตู
กักเก็บนําพร้อมขุด
ลอกคลองบริเวณคลอง
แล้งหมู่ที่ 14 บ้านวัง
นําเขียว

5,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 2,800,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
นําเขียว 50,000

รวม 225,000 13,097,300 46,800,000
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