
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

225,000

เงินสํารองจาย 400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

528,520

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลวังน้ํา
เขียว

168,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,339,880

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

225,000

เงินสํารองจาย 400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

528,520

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลวังน้ํา
เขียว

168,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,339,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 516,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,279,980 333,360 484,800 1,279,440

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,432,060 357,720 1,074,700 355,320 376,080 1,406,580 376,080

เงินประจําตําแหนง 228,000 42,000 42,000 78,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

61,000 48,000 72,000 90,540

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 35,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

350,000 20,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 516,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 3,809,580

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

285,840 9,664,380

เงินประจําตําแหนง 390,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 319,540

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 580,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

58,200 11,600 34,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

6,500

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 40,000 115,000 30,000 10,000 330,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 212,000 16,000 170,000 36,020 5,000 985,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

38,000 1,500 15,000 5,000 30,000 5,000

คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม

7,800

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

70,000 5,000 30,000 10,000 70,000 10,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

6,000 109,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

6,500

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 201,860 15,000 871,860

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 30,000 20,000 1,489,020

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 99,500

คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม

7,800

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 210,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

30,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  14:50:59 หน้า : 6/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดการขยะ
ตําบลวังน้ําเขียว

30,000

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แกเด็กและเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดการขยะ
ตําบลวังน้ําเขียว

30,000

โครงการจัดทําการ
สํารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

30,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แกเด็กและเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลตอ
ต้านยาเสพติด

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกลุมสตรี แม
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้ง

300,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

319,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ

20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลตอ
ต้านยาเสพติด

30,000 30,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกลุมสตรี แม
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้ง

300,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

319,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ

20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 5,000 10,000 50,000

วัสดุการเกษตร 70,000 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 30,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000 4,000 3,000 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 1,488,000 150,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,900 40,000 30,000 780,000

วัสดุดนตรี 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000 2,000 85,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 20,000 2,000 95,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 330,000

วัสดุสํานักงาน 205,000 30,000 10,000 5,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,000 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000 280,000 395,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 21,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,678,000

วัสดุจราจร 5,000 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 15,000 996,900

วัสดุดนตรี 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 122,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000 172,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

180,000 540,000

วัสดุสํานักงาน 270,000

วัสดุอื่น 10,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 14,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

16,000 8,000 10,000

คาไฟฟ้า 300,000 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 11,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายซอยนันทา  
หนูน้อย หมูที่ 3 บ้าน
ดอนชะเอม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

34,000

คาไฟฟ้า 500,000 830,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 11,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายซอยนันทา  
หนูน้อย หมูที่ 3 บ้าน
ดอนชะเอม

1,283,000 1,283,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางฯ
สายกรีนแลนด์ ซอย 3 
ถึงซอย 9 หมูที่ 12 บ้าน
ช้างสามเศียร

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางฯ
สายกรีนแลนด์ ซอย 5 
หมูที่ 12 บ้านช้างสาม
เศียร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
บ้านคลองตัน

336,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
บ้านดอนซาก

630,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
วัดวังน้ําเขียว

1,974,000

รวม 14,065,320 12,990,240 1,071,180 6,962,500 915,340 471,080 5,911,560 486,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางฯ
สายกรีนแลนด์ ซอย 3 
ถึงซอย 9 หมูที่ 12 บ้าน
ช้างสามเศียร

773,000 773,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางฯ
สายกรีนแลนด์ ซอย 5 
หมูที่ 12 บ้านช้างสาม
เศียร

738,000 738,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
บ้านคลองตัน

336,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
บ้านดอนซาก

630,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
วัดวังน้ําเขียว

1,974,000

รวม 30,000 3,125,860 60,000 1,836,840 47,926,000
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