
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,387,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

177,890

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 950,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 456,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000

เงินเดือนพนักงาน 683,440 594,480

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

130,000 70,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,387,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

177,890

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 950,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 664,560 1,120,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 264,000 3,201,840 4,743,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,480 240,480

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 100,000 160,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

600,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 400,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ห่างไกลยาเสพ
ติด

20,000

โครงการคุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม ควบคุมมลพิษ
เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา เพือต้านยา
เสพติด ตําบลบางจาน

60,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 170,000 212,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 290,000 700,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 65,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 200,000 205,000

ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 20,000 20,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ห่างไกลยาเสพ
ติด

20,000

โครงการคุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม ควบคุมมลพิษ
เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

5,000 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา เพือต้านยา
เสพติด ตําบลบางจาน

60,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนน่าอยู่

โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  
 บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ
โครงการจัดซือ จัดหา 
วัสดุ/อุปกรณ์ เพือใช้
ในงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย เช่น วิทยุสือ
สาร แม่ข่าย สปอร์ตไล
ท์ ฯลฯ

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีฯ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 10,000

โครงการจัดภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่า และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:40:42 หน้า : 5/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนน่าอยู่

30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  
 บดินทรเทพยวรางกูร

40,000 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000 20,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 30,000 30,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 20,000 20,000

โครงการจัดซือ จัดหา 
วัสดุ/อุปกรณ์ เพือใช้
ในงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย เช่น วิทยุสือ
สาร แม่ข่าย สปอร์ตไล
ท์ ฯลฯ

50,000 50,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีฯ 200,000 200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 10,000

โครงการจัดภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม

5,000 5,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่า และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตังกล้อง 
CCTV และหรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมฯ ใน
ตําบลบางจาน

โครงการติดตังไฟกระ
พริบ และจัดซือวัสดุ 
อุปกรณ์ ทีใช้ในการ
พัฒนาระบบจราจร ฯ 
เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ
โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน และ
ฟืนฟูอาชีพการทําขนม
หรุ่ม

20,000

โครงการนําคือชีวิต
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ตําบลบางจาน
โครงการประชุม
ประชาคมผู้สูงอายุ
ตําบลบางจาน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองฯ และหรือ
คณะกรรมการการ
ศึกษาฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
และการปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยังยืน ฯลฯ)

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตังกล้อง 
CCTV และหรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมฯ ใน
ตําบลบางจาน

50,000 50,000

โครงการติดตังไฟกระ
พริบ และจัดซือวัสดุ 
อุปกรณ์ ทีใช้ในการ
พัฒนาระบบจราจร ฯ 
เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ

30,000 30,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน และ
ฟืนฟูอาชีพการทําขนม
หรุ่ม

20,000

โครงการนําคือชีวิต
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

30,000 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ตําบลบางจาน

20,000 20,000

โครงการประชุม
ประชาคมผู้สูงอายุ
ตําบลบางจาน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองฯ และหรือ
คณะกรรมการการ
ศึกษาฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

4,000 4,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
และการปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยังยืน ฯลฯ)

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
เป็นต้น

โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กและผู้ปกครอง

โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บางจาน

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และครอบ
ครัว

20,000

โครงการรักนํา  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

โครงการลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพือกําจัด
วัชพืชทีกีดขวางทางนํา
ในตําบลบางจาน

30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
เป็นต้น

20,000 20,000

โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กและผู้ปกครอง 3,000 3,000

โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บางจาน

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และครอบ
ครัว

20,000

โครงการรักนํา  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 2,000 2,000

โครงการลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพือกําจัด
วัชพืชทีกีดขวางทางนํา
ในตําบลบางจาน

30,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวัดชีสาม

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวัดชีสาม
โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมอาชีพ
เรียนรู้ตามหลักปรัช
ญญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวตก
รรมจากภูมิปัญญาท้อง
ถินของตําบลบางจาน

30,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

36,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเพือ
พัฒนาการสมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวัดชีสาม

2,000 2,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวัดชีสาม

2,000 2,000

โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมอาชีพ
เรียนรู้ตามหลักปรัช
ญญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

3,000 3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวตก
รรมจากภูมิปัญญาท้อง
ถินของตําบลบางจาน

30,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

36,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเพือ
พัฒนาการสมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม

2,000 2,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

211,200 211,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์ต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการสืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลือนที (กอง
คลัง)

โครงการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยเนืองในวัน
ภาษาไทย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาคเกษตร
ตามนโยบายการขับ
เคลือนเศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต
โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพขนมไทย 
,เบเกอรี และเครืองดืม
สุขภาพ

20,000

จัดงานวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 400,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์ต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการสืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลือนที (กอง
คลัง)

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยเนืองในวัน
ภาษาไทย

3,000 3,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาคเกษตร
ตามนโยบายการขับ
เคลือนเศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพขนมไทย 
,เบเกอรี และเครืองดืม
สุขภาพ

20,000

จัดงานวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 68,000 250,000 1,038,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 100,000 265,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 210,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 220,000 10,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 4 ชัน 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  800 VA

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:40:42 หน้า : 15/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,000 210,000 510,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 185,250 185,250

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 50,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 100,000 125,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 4 ชัน 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 17,000 17,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  800 VA 3,200 3,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
ชนิด  6  ล้อ  จํานวน  
1 คัน

2,300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กันสาดหน้าทีทําการ
อาคารสํานักงานและ 
ศพด. อบต.บางจาน 
หมู่ที 1

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3 บ้าน
หนองเป็ดนํา หมู่ที 2

232,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 บ้าน
หนองเป็ดนํา หมู่ที 2

340,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 หมู่ที 9 684,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
ภายในตําบลบางจาน

17,800

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านวัดชีสาม  
หมู่ที 1 (พร้อมท่อ
ระบายนํา)

446,700

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีตสายกลางบ้าน

1,165,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 13,000 11,000

รวม 7,821,890 50,000 3,386,600 133,000 51,000 5,098,680 1,231,980 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
ชนิด  6  ล้อ  จํานวน  
1 คัน

2,300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กันสาดหน้าทีทําการ
อาคารสํานักงานและ 
ศพด. อบต.บางจาน 
หมู่ที 1

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3 บ้าน
หนองเป็ดนํา หมู่ที 2

232,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 บ้าน
หนองเป็ดนํา หมู่ที 2

340,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 หมู่ที 9 684,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
ภายในตําบลบางจาน

17,800

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านวัดชีสาม  
หมู่ที 1 (พร้อมท่อ
ระบายนํา)

446,700

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีตสายกลางบ้าน

1,165,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 656,000 680,000

รวม 1,635,450 448,000 10,643,400 30,550,000
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