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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

115,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

129,504
5,331,600

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,630

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานการ
พาณิชย์

1,804,800

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

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

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

412,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน

จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

60,000
887,520

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

60,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

115,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

129,504

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,331,600

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,630

สารองจ่าย

100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,804,800

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

42,120

1,886,400

1,886,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

1,547,160

2,368,080

24,000

24,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

รวม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

408,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

24,000

84,000

108,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน

60,000

170,000

290,000

1,219,896

4,361,880

6,469,296

171,720

171,720

288,000

408,000

จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

60,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด

170,000

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี

50,000

1.โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาทาง
การเกษตร
1.โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตาบลโพนสว่าง
1.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบบูรณาการ
1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1.โครงการอปพร.ร่วม
ใจลดอุบัติเหตุทางถนน

50,000

30,000

110,000
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

25,000

147,800

222,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000

70,000

85,000

84,000

294,000

420,000

5,000

15,000

25,000

747,000

1,219,000

55,000

55,000

230,000

280,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

110,000

252,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

1.โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด

170,000

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี

50,000

1.โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาทาง
การเกษตร

50,000

1.โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตาบลโพนสว่าง

30,000

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบบูรณาการ
1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1.โครงการอปพร.ร่วม
ใจลดอุบัติเหตุทางถนน

110,000

455,400

455,400

40,000

40,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

2.ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

20,000

2.โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว
2.โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

50,000

2.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
2.โครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

3.ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ
3.โครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
3.โครงการรณรงค์
ประชาชนร่วมใจคัด
แยกขยะในครัวเรือน
3.โครงการหน่วยกู้ชีพ
4.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐ
พิธี
5.โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร ส.อบต
.พนักงาน พนักงาน
จ้าง ผู้นาชุมชน และ
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ
6.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
2.ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

300,000

2.โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว

100,000

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

350,000

100,000

2.โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

รวม

50,000

10,000

10,000

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

50,000

2.โครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

50,000

3.ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ

30,000

30,000

3.โครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

30,000

3.โครงการรณรงค์
ประชาชนร่วมใจคัด
แยกขยะในครัวเรือน
3.โครงการหน่วยกู้ชีพ

50,000
160,000

160,000

4.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐ
พิธี

10,000

10,000

5.โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร ส.อบต
.พนักงาน พนักงาน
จ้าง ผู้นาชุมชน และ
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ

200,000

200,000

6.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

100,000

100,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์
100,000

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ
10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000
150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

4.ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องโน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน ( OEM ) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

230,000

370,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

10,000

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

85,000

105,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

320,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,258,400

วัสดุก่อสร้าง

5,000

320,000
50,000

50,000

70,000
1,258,400

10,000

35,000

10,000

10,000

135,000

165,000

30,000

30,000

140,320

140,320

280,000

281,000

ค่าบริการไปรษณีย์

15,000

15,000

ค่าบริการโทรศัพท์

25,000

25,000

4.ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องโน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน ( OEM ) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย

3,800

3,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน

16,000

16,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

20,000

วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าไฟฟ้า

1,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 2

250,000

1.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
สร้างพอก หมู่ที่ 1

250,000

2.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านสวยหลง หมู่
ที่ 4

238,000

2.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
โพนสว่าง หมู่ที่ 3

250,000

3.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านดาวเรือง
หมู่ที่ 6

250,000

4.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านสร้างอ่าง
หมู่ที่ 7

250,000

5.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านป่าตอง หมู่ที่
8

250,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก
1.โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าวบ้านดง
เว้น หมู่ที่ 5
1.โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนสว่าง

250,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
80,000

รวม

80,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 2

250,000

1.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
สร้างพอก หมู่ที่ 1

250,000

2.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านสวยหลง หมู่
ที่ 4

238,000

2.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
โพนสว่าง หมู่ที่ 3

250,000

3.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านดาวเรือง
หมู่ที่ 6

250,000

4.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านสร้างอ่าง
หมู่ที่ 7

250,000

5.โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน คสล.ภาย
ในหมู่บ้านป่าตอง หมู่ที่
8

250,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก
1.โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าวบ้านดง
เว้น หมู่ที่ 5
1.โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนสว่าง

250,000

20,000

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

2.โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านใหญ่ดง
เจริญ หมู่ที่ 10

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

250,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในเขตตาบลโพน
สว่าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,000

1.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนน คสล
.ภายในเขตตาบลโพน
สว่าง

50,000

3.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลาด
ยางภายในเขตตาบล
โพนสว่าง

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม

7,739,534

100,000

100,000

270,000

20,000

314,500

150,000

4,639,100

10,000

110,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

2.โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านใหญ่ดง
เจริญ หมู่ที่ 10

รวม

250,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในเขตตาบลโพน
สว่าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

110,000

100,000

100,000

2.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนน คสล
.ภายในเขตตาบลโพน
สว่าง

50,000

3.โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลาด
ยางภายในเขตตาบล
โพนสว่าง

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

15,000
10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

2,224,000
รวม

6,220,536

2,558,500
602,000

12,921,800

32,862,970

