
 
 

              ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
  



         

แผนงาน 
 

  
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย 

 

 

   
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงานการเกษตร 
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                   

 

เงนิสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่

100,000                 

 
เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

170,000                 

 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 7,152,000                 

 
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

165,740                 

 

ส ารองจา่ย 300,000                 

 
เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,603,200                 

 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

                  

 
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

                  

 
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

                  

 
เงนิเดือนนายก/รองนายก                   

 
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก 

                  

 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   144,740 234,000       670,556 155,256 162,000 

 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน                   

 
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง 

  24,000         120,000 12,000 24,000 



 
เงนิเดือนพนกังาน             1,209,720 233,760 220,000 

 
เงนิวทิยฐานะ                   

 

เงนิประจ าต าแหน่ง             60,000     

 

งบด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร             30,000 10,000   

 
คา่เบี้ยประชุม                   

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  20,000 20,000       200,000 33,000 50,000 

 
คา่เช่าบา้น             78,000 36,000   

 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่
บรกิาร 

                  

 
คา่จา้งเหมาโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

                  

 
คา่จา้งเหมาดูดส่งิ
ปฏกิูล 

  10,000               

 
คา่จา้งเหมาท าความ
สะอาดรอ่งระบายน ้า 

            55,000     

 

คา่จา้งเหมาบรกิาร                 180,000 

 
คา่จา้งเหมาบรกิารจด
มาตรน ้า 

  120,000               

 
คา่จา้งเหมาบรกิารท า
ความสะอาดสถานที่
ราชการ 

                  

 
คา่จา้งเหมาบรกิาร
พนกังานประจ าโรงสูบ
น ้า 

  216,000               

 
คา่จา้งเหมาบรกิาร
รกัษาความปลอดภยั
สถานทีร่าชการ 

                  



 
คา่จา้งเหมาบรกิาร
ส ารวจขอ้มูลจ านวน
สตัว์และขึน้ทะเบียน
สตัว์ 

                5,000 

 
คา่จา้งเหมาปรบัปรุง
บอ่ขยะ 

            60,000     

 
คา่จา้งเหมาพ่นหมอก
ควนั 

                25,000 

 
คา่จา้งเหมาแรงงาน
จดัท าของ 

                  

 
คา่เช่าเครือ่งถา่ย
เอกสาร 

                  

 
คา่ใช้จา่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ 

                  

 
คา่ตรวจสอบคุณภาพ
น ้า 

  20,000               

 
คา่ธรรมเจา้พนกังาน
ทีด่นิ 

                  

 
คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียน 

                10,000 

 
คา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ลงทะเบียน 

    5,000         20,000   

 
คา่ธรรมเนีียมหรือ
คา่ลงทะเบียน 

                  

 
คา่ธรรมหรือ
คา่ลงทะเบียน 

            100,000     

 

คา่ประกนัภยัรถยนต ์                 10,000 

 
คา่เย็บเลม่หรือเขา้ปก
หนงัสือ 

                  

 

คา่เอกสารวชิการ                   

 
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง
และพธีิการ 

                  



 
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                  

 

การอบรมวธีิท าน ้าหมกั
ชีวภาพจากเศษอาคาร
ในครวัเรือน 

                20,000 

 
คา่ใช้จา่ยในการจดัหา
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้
และพวงมาลา 

                  

 
คา่ใช้จา่ยในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภยั 

                  

 
คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

    5,000       40,000 10,000 100,000 

 
คา่ใช้จา่ยส าหรบัการ
เลือกต ัง้หรือเกีย่วกบั
การเลือกต ัง้ 

                  

 

คา่เดนิทางไปราชการ                   

 
โครงการเขา้รว่มการ
แขง่ขนัฟุตบอลไทคพัฯ 

        20,000         

 
โครงการเขา้รว่มการ
แขง่ขนัฟุตบอลมวลชน 
“อ าเภอโกสุมพสิยั คพั” 

        30,000         

 
โครงการแขง่ขนักีฬา
ฟุตซอลตา้นภยัยาเสพ
ตดิ 

        40,000         

 
โครงการแขง่ขนักีฬา
เยาวชน ประชาชน
ตา้นภยัยาเสพตดิ 

        200,000         

 
โครงการแขง่ขนักีฬา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สงักดั อบต.เขือ่น 

                  

 
โครงการครอบครวั
สมัพนัธ์ 

          15,000       

 
โครงการจดัเก็บภาษี
นอกสถานที ่

                  



 
โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาต ิ

                  

 
โครงการจดังานวนั
พระสุนทรพพิธิบุญคูณ
ลาน แขง่ขนัหุ่นฟางลงิ 
ของดีอ าเภอโกสุมพสิยั 

        30,000         

 
โครงการจดังานวนั
สตรีสากล 

          10,000       

 
โครงการจดัเวที
ประชาคม 

          15,000       

 
โครงการ
ประชาสมัพนัธ์การ
จดัเก็บภาษีโรงเรือน
และทีด่นิ ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารุงทอ้งที ่

                  

 
โครงการปรบัปรุง
ระบบการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ 

                  

 
โครงการปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรต ิสมเด็จพระ
นางเจา้ 
พระบรมราชนีินาถ 12 
สงิหา 

    60,000             

 
โครงการป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน 

                  

 
โครงการฝึกอบรการ
ป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชแบบชีววธีิ 

    15,000             

 
โครงการศกึษาดูงาน
แหลง่เรียนรูส้ าหรบั
เด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สงักดั
องค์การบรหิารสว่น
ต าบลเขือ่น 

                  

 
โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชีวติผู้
พกิาร 

          20,000       



 
โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายุ "โรงเรียนผูสุ้ง
อายุ" 

          50,000       

 
โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
เขือ่น 

                  

 
โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
โนนตุน่-โนนเนาว์ 

                  

 
โครงการสรา้ง
ภูมคิุม้กนัทางสงัคมให้
เด็กและเยาวชนต าบล
เขือ่น 

          15,000       

 
โครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจาก
โรคพษิสุนขับา้ 

                30,000 

 
โครงการส านกังานสี
เขียว 

                20,000 

 
โครงการสืบสานภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ส าหรบั
เด็กและเยาวชน 

        20,000         

 
โครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

          15,000       

 
โครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืช อนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพ ฯ(อพ.สธ.) 

    30,000             

 
โครงการอบรมการ
ป้องกนัภยัแก่
ประชาชน 

                  



 
โครงการอบรมสง่เสรมิ
การด าเนินงานตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

    15,000             

 
โครงการอบรมให้
ความรูแ้กอ่าสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

                  

 
โครงการอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัไฟ
ป่า 

                  

 
พฒันาและสง่เสรมิการ
ใช้ภาษาตา่งประเทศ 

                  

 

อบต.พบประชาชน                   

 
อบรมคุณธรรม 
จรยิธรรมผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นต าบลและ
พนกังานจา้ง 
ประจ าปี 2562 

                  

 
อบรมให้ความรูเ้รือ่ง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

                  

 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม   100,000   300,000     50,000 5,000 20,000 

 

คา่วสัด ุ

วสัดุคอมพวิเตอร์                   

 
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ       100,000           

 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่             60,000   80,000 

 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                   

 
วสัดุงานบา้นงานครวั                   

 
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

  500,000             174,000 

 
คา่อาหารเสรมิ (นม)                   



 
วสัดุการเกษตร     5,000             

 
วสัดุกอ่สรา้ง   50,000               

 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่                   

 
วสัดุส านกังาน   25,000 5,000       25,000 10,000 15,000 

 
วสัดุอืน่             30,000     

 

คา่สาธารณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

                  

 
คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล                   

 

คา่ไฟฟ้า   500,000               

 

คา่บรกิารไปรษณีย์                   

 
คา่บรกิารโทรศพัท์                   

 

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน                   

 

คา่เกา้อ้ีท างาน                   

 
คา่จดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน                   

 

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก             6,000     

 
คา่จดัหาตูเ้หล็ก ขนาด 
2 บาน 

                  

 
คา่ตูเ้หล็กขนาด 2 บาน                 6,000 

 

คา่โตะ๊ท างาน                   

 
จดัหาเกา้อ้ีท างาน               6,000   

 
จดัหาตูเ้หล็ก                 6,000 



 
จดัหาโตะ๊ท างาน               6,000   

 
จดัหาพดัลม                   

 

ถงัน ้าแสตนเลส                   

 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                   

 

คา่จดัซ้ือโทรโขง่                   

 
คา่จดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้
กลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) "แบบ
มุมมองคงที"่ 

                  

 
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

                  

 

จดัหาเตียงฉุกเฉิน
ประจ ารถกูชี้พ 

                30,000 

 

ครุภณัฑ์อืน่                   

 

จดัหากระจกโคง้นูน                   

 
จดัหาเต็นท์                   

 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                   

 

คา่ชดเชยงานกอ่สรา้ง       40,000           

 
โครงการกอ่สรา้งขยาย
ไหลท่างถนน ( คสล.) 
บา้นโนนเนาว์ หมูท่ี ่5 

      241,000           

 
โครงการกอ่สรา้งขยาย
ไหลท่างถนน(คสล.) 
บา้นเขือ่น หมูท่ี ่2 

      91,000           

 
โครงการกอ่สรา้งคนั
หนิก ัน้น ้า บา้นเขือ่น 
หมูท่ี ่11 

      10,000           



 
โครงการกอ่สรา้งถนน 
(คสล.) บา้นเขือ่น หมู่
ที ่2 

      135,000           

 
โครงการกอ่สรา้งถนน 
(คสล.) บา้นเขือ่น หมู่
ที ่6 

      120,000           

 
โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. บา้นเขือ่น หมูท่ี ่
10 

      116,000           

 
โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.บา้นโนนตุน่ หมูท่ี ่
9 

      260,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.) 
มอก.ช ัน้ 3 บา้นเขือ่น 
หมูท่ี ่3 

      282,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.) 
มอก.ช ัน้3 สายที ่1 
บา้นโนนเนาว์ หมูท่ี ่5 

      35,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.) 
มอก.ช ัน้3 สายที ่2 
บา้นโนนเนาว์ หมูท่ี ่5 

      93,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.)
มอก.ช ัน้ 3 บา้นเขือ่น 
หมูที ่8 สายที ่1 

      70,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.)
มอก.ช ัน้ 3 บา้นเขือ่น 
หมูที ่8 สายที ่2 

      48,000           

 
โครงการกอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน ้า (คสล.)
มอก.ช ัน้ 3 บา้นเขือ่น 
หมูที ่8 สายที ่3 

      59,000           

 
โครงการขุดบอ่ขยะ
แบบฝงักลบ 

            267,000     



 
โครงการถางป่าขุดตอ
ทีส่าธารณประโยชน์
โคกสนาม หมูท่ี ่7 

      78,000           

 
โครงการวางทอ่ระบาย
น ้า บา้นเขือ่น หมูท่ี ่6 

      75,000           

 
คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลง
อาคารบา้นพกั 

                  

 

ก ัน้ห้องเรียนอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นเขือ่น 

                  

 
ตอ่เตมิอาคารเรียน 
ศพด.โนนตุน่-โนน
เนาว์หลงัเกา่ 

                  

 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

                  

 

คา่ปรบัปรงถนนโดย
การลงหนิลูกรงั บา้น
เขือ่น หมูท่ี ่6 

      36,000           

 
คา่ปรบัปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

                  

 
โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหนิลูกรงั ภายใน
บา้นเขือ่น หมูท่ี ่7 

      50,000           

 
โครงการปรบัปรุงถนน
โดยการลงหนิคลุก
ภายในบา้นโนนตุน่ 
หมูท่ี ่4 

      213,000           

 
โครงการปรบัปรุงผวิ
จราจรถนน (คสล.) 
บา้นเขือ่น หมูท่ี ่10 

      45,000           

 
โครงการปรบัปรุงผวิ
จราจรถนน คสล.บา้น
เขือ่น หมุูที่ ่6 

      110,000           

 
โครงการปรบัปรุงรื้อ
ทอ่ระบายน ้า (คสล.ม

      120,000           



อก.ช ัน้ 3 ) บา้นเขือ่น 
หมูท่ี ่7 

 
คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานที่
จา่ยให้แกเ่อกชน นิตบิุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

                  

 

ออกแบบและควบคุม
งาน 

      50,000           

 

อาคารตา่ง ๆ                   

 

ปรบัปรุงห้องกองช่าง                   

 
ปรบัปรุงห้องประชุม
(หลงัเกา่) 

                  

 
ปรบัปรุงอาคาร
ส านกังาน(หลงัเกา่) 

                  

 

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 

รายจา่ยอืน่                   

 

คา่จา้งทีป่รกึษาเพื่อ
ศกึษา วจิยั ประเมนิผล
หรือพฒันาระบบตา่ง 
ๆ 

                  

 
เงนิสงเคราะห์ผูม้ี
รายไดน้้อยและผูไ้รท้ี่
พึง่ 

              10,000   

 

งบเงนิอดุหนุน เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนเอกชน                   

 

อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่1 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่10 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่2 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่3 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่6 

                20,000 



 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่7 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่น หมู่
ที ่8 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นเขือ่นค า 
หมูท่ี ่11 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นโนนตุ่ ุน 
หมูท่ี ่4 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นโนนตุ่ ุน 
หมูท่ี ่9 

                20,000 

 
อุดหนุนบา้นโนนเนาว์ 
หมูท่ี ่5 

                20,000 

 
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                   

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น 
บา้นเขือ่น หมูท่ี ่2 

            53,000     

 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น 
บา้นเขือ่น หมูท่ี ่8 

            120,000     

 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น 
บา้นโนนตุ่ ุน หมูท่ี ่4 

            100,000     

 
อุดหนุนโรงเรียนบา้น
เขือ่น (เขือ่นศกึษา
คาร) 

                  

 
อุดหนุนโรงเรียนบา้น
โนนเนาว์ 

                  

 
อุดหนุนองค์การ
บรหิารสว่นต าบลหวั
ขวาง 

                  

 
อุดหนุนอ าเภอโกสุม
พสิยั 

                  

 
รวม 9,490,940 1,729,740 394,000 2,777,000 340,000 140,000 3,334,276 547,016 1,407,000 

 



 



 


