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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

140,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

110,000
6,652,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

172,049

สารองจ่าย

641,720

เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานการ
พาณิชย์

2,294,400

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

418,320

169,560

32,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

934,200

เงินอื่นๆ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,000

317,520

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

140,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,652,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

172,049

สารองจ่าย

641,720

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,294,400

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

2,059,200

2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

705,645

2,021,475

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

550,000

177,950

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

32,640
72,000
645,960

เงินอื่นๆ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

244,320

24,000

96,000

4,314,390

6,456,390

84,000

84,000

203,520

203,520

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

210,000

294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,000

120,000

160,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

3,000

25,000

312,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

79,200
30,000

320,000

245,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
โครงการวันท้องถิ่น
ไทย
โครงการศึกษาดู
งาน"งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปี 2561"
โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัยศพด.อบต.ซับ
สมบูรณ์
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

30,000

แผนงานสาธารณ
สุข

475,200
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

90,000

130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

3,000

23,000

49,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

346,800

158,400

704,000

2,100,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

270,000

35,000

1,000,000

210,000

280,000

150,000

150,000

3,000

3,000

13,000

13,000

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา

40,000

40,000

โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

20,000

20,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

20,000

20,000

โครงการศึกษาดู
งาน"งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
ประจาปี 2561"

30,000

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัยศพด.อบต.ซับ
สมบูรณ์

30,000

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

547,800

547,800
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการออกสารวจ
เพื่อรับการประเมิน
ภาษีบารุงท้องที่และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านภาษี
ประจาปี พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

วัสดุสารวจ

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

5,000

วัสดุก่อสร้าง

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

วัสดุสานักงาน

20,000

วัสดุอื่น

50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

70,000

10,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

12,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการออกสารวจ
เพื่อรับการประเมิน
ภาษีบารุงท้องที่และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านภาษี
ประจาปี พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

46,000

12,000

12,000

130,000

480,000

13,000

18,000

60,000

156,000

วัสดุสารวจ

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

15,000

95,000

250,000

250,000

20,000

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

60,000

1,175,586

1,175,586

8,000

13,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

20,000

10,000

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

10,000

40,000

120,000

130,000

130,000

5,000

5,000

200,000

280,000

ค่าบริการไปรษณีย์

6,000

6,000

ค่าบริการโทรศัพท์

21,000

33,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าครุภัณฑ์

130,000

190,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

งบลงทุน

80,000

130,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

40,000
30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เก้าอี้ทางาน (เก้าอี้ผู้
บริหาร)
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 2 บาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 2 บาน
จานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง

23,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
สี
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อนน้าเย็น แบบ 2 หัว
ก๊อก จานวน 1 เครื่อง
ตู้ทาน้าเย็น
อ่างล้างจาน สองหลุม
สแตนเลส มีที่พักขนาด
ไม่น้อยกว่า
120x50x75
เซนติเมตร
ครุภัณฑ์การเกษตร

8,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เก้าอี้ทางาน (เก้าอี้ผู้
บริหาร)

6,900

รวม

6,900

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 2 บาน

4,500

4,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 2 บาน
จานวน 1 ตู้

4,500

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์

23,200
22,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
สี
เครื่องสารองไฟฟ้า

22,000

22,000

17,000

17,000

2,800

2,800

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

16,000

19,600

19,600

32,000

48,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อนน้าเย็น แบบ 2 หัว
ก๊อก จานวน 1 เครื่อง

8,500

ตู้ทาน้าเย็น

5,000

5,000

อ่างล้างจาน สองหลุม
สแตนเลส มีที่พักขนาด
ไม่น้อยกว่า
120x50x75
เซนติเมตร

5,000

5,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา
ชนิดเครื่องยนต์ 4
จังหวะ จานวน 2
เครื่อง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

18,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
จัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
โทรทัศน์แอลอีดี
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อสายยางดับเพลิง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังโดยเสริมหินคลุก
ผิวทาง บ้านซาไผ่ หมู่
ที่ 6

224,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนา
จาน หมู่ที่ 1

286,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2

139,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ
บอน หมู่ที่ 7

218,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ไผ่ทอง หมู่ที่ 11

218,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา
ชนิดเครื่องยนต์ 4
จังหวะ จานวน 2
เครื่อง

รวม

18,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
จัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์
ค่าครุภัณฑ์

17,000

17,000

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

58,000

58,000

โทรทัศน์แอลอีดี
จานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อสายยางดับเพลิง

29,000

29,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังโดยเสริมหินคลุก
ผิวทาง บ้านซาไผ่ หมู่
ที่ 6

224,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนา
จาน หมู่ที่ 1

286,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 2

139,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ
บอน หมู่ที่ 7

218,000

ค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ไผ่ทอง หมู่ที่ 11

218,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม

10,070,969

229,200

25,000

85,000

50,000

84,000

20,000

25,000

78,000

405,000

305,000

3,292,860

822,080

542,200
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

รวม

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

2,170,000
รวม

6,224,946

968,670

30,000

2,489,000

10,815,975

33,754,900

