
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 325,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 245,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,700,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

320,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 447,000 658,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 31,260 25,000

เงินเดือนพนักงาน 588,960 853,739

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 472,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 325,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 245,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,700,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

320,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,428,140 1,428,140

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,090,080 2,196,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,800 76,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 104,260

เงินเดือนพนักงาน 3,333,140 4,775,839

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520 675,760

เงินประจําตําแหน่ง 193,200 235,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 28,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 912,846 428,400

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 1,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
บ้านผือ

250,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการงดเหล้าเข้า
พรรษา 5,000

โครงการจัดการขยะ
โดยชุมชนอย่างยังยืน 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดบริการรถ
รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลบ้านผือ

50,200

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน

10,000

โครงการจูงลูกจูงหลาน
เข้าวัดตําบลบ้านผือ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 201,600 230,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 7,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,001,120 2,342,366

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 36,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 160,000 210,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
บ้านผือ

250,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการงดเหล้าเข้า
พรรษา 5,000

โครงการจัดการขยะ
โดยชุมชนอย่างยังยืน 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดบริการรถ
รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลบ้านผือ

50,200

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน

10,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน 5,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีตําบลบ้าน
ผือ

โครงการป้องกันแะลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันแะลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตําบลบ้านผือ 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 110,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 5,000

โครงการวันกตัญ ูใน
เทศกาลสงกรานต์ 20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

503,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนารายได้

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็ก และเยาวชนตําบล
บ้านผือ

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันครอบ
ครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน 5,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีตําบลบ้าน
ผือ

20,000 20,000

โครงการป้องกันแะลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันแะลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตําบลบ้านผือ 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 110,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 5,000

โครงการวันกตัญ ูใน
เทศกาลสงกรานต์ 20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

503,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนารายได้ 1,000 1,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็ก และเยาวชนตําบล
บ้านผือ

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันครอบ
ครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

2,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

420,000

โครงการอดเปรียวไว้
กินหวาน 5,000

โครงการอบรมเครือ
ข่ายเฝ้าระวังความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
ตําบลบ้านผือ

5,000

โครงการอบรมผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

ส่งเสริมบุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานหรือ
องค์กรอืนทีจัดขึน

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 737,295
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

2,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

420,000

โครงการอดเปรียวไว้
กินหวาน 5,000

โครงการอบรมเครือ
ข่ายเฝ้าระวังความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
ตําบลบ้านผือ

5,000

โครงการอบรมผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

ส่งเสริมบุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานหรือ
องค์กรอืนทีจัดขึน

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 65,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 7,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 77,100 277,100

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 737,295
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000 20,000

วัสดุการศึกษา 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 2,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือชันเก็บเอกสาร 5,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 5,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
ปรินท์เตอร์

จัดซือเครืองปรินท์
เตอร์ขาวดํา/สี 4,300

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือเครืงเล่นสนาม 40,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 9,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าวัด - โสกเห
มือดแอ่ หมู่ที 3 บ้าน
หนองแสง

956,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 85,000

วัสดุการศึกษา 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,000 2,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 202,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือชันเก็บเอกสาร 5,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 5,000 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
ปรินท์เตอร์ 8,600 8,600

จัดซือเครืองปรินท์
เตอร์ขาวดํา/สี 4,300

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือเครืงเล่นสนาม 40,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 9,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าวัด - โสกเห
มือดแอ่ หมู่ที 3 บ้าน
หนองแสง

956,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา สายกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองผือ

224,500

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
โพธิตาก

205,000

โครงการปรับปรุง
คลองส่งนําสถานี◌ูบนํา
ระบบท่อบ้านโนนฆ้อง 
หมู่ที 5 (ถังที 1 และถัง
ที 7)

203,300

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล 
หมู่ที 1 บ้านโนนทอง

72,300

โครงการวางท่อระบาย
นํา สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที 5 บ้านโนนฆ้อง

249,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา หน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตําบลบ้านผือ

88,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 1,520,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 9,832,000 5,000 370,000 67,000 5,160,606 533,000 4,975,854 135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา สายกลางหมู่
บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองผือ

224,500

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้าน
โพธิตาก

205,000

โครงการปรับปรุง
คลองส่งนําสถานี◌ูบนํา
ระบบท่อบ้านโนนฆ้อง 
หมู่ที 5 (ถังที 1 และถัง
ที 7)

203,300

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล 
หมู่ที 1 บ้านโนนทอง

72,300

โครงการวางท่อระบาย
นํา สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที 5 บ้านโนนฆ้อง

249,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา หน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตําบลบ้านผือ

88,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 1,520,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 316,000 316,000

รวม 9,921,540 31,000,000
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