
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ้าน
และปรับปรุงสภาพการ
อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
และผู้ยากจน

50,000

เงินชดใช้หนี้เงินกู้กอง
ทุนเศรษฐกิจชุมชน

41,980

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลวัด
ยางงาม

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,608,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

143,000

สํารองจ่าย 109,890

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,130,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ้าน
และปรับปรุงสภาพการ
อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
และผู้ยากจน

50,000

เงินชดใช้หนี้เงินกู้กอง
ทุนเศรษฐกิจชุมชน

41,980

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลวัด
ยางงาม

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,608,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

143,000

สํารองจ่าย 109,890

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 210,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 45,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

38,000

เงินเดือนพนักงาน 710,000 523,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 36,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 85,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

40,000 40,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,022,500 1,022,500

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 500,000 500,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

40,000 40,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 984,000 1,194,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 65,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

74,000 112,000

เงินเดือนพนักงาน 3,545,130 4,778,130

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 480,000 480,000

เงินประจําตําแหน่ง 192,000 276,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 91,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 204,000

ค่าเช่าบ้าน 234,000 319,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
เก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลภายในเขตตําบล
วัดยางงาม

420,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ

30,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 170,000 200,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
เก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลภายในเขตตําบล
วัดยางงาม

420,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ

30,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว

9,000

ค่าติดตั้งระบบการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต  แบบ
ความเร็วสูง  
ความเร็วไม่น้อยกว่า  
128 Kbps

โครงการบํารุงรักษา
แหล่งน้ําตามพระราช
เสาวนีย์

150,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ที่ทําการ อบต. และ
พื้นที่ต่าง ๆ ในเขต
ตําบลวัดยางงาม

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและชมรมผู้สูงอายุ
ในตําบลวัดยางงาม

100,000

ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะนํา
ส่งเด็กไปสถานพยาบาล

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมว

9,000

ค่าติดตั้งระบบการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต  แบบ
ความเร็วสูง  
ความเร็วไม่น้อยกว่า  
128 Kbps

5,000 5,000

โครงการบํารุงรักษา
แหล่งน้ําตามพระราช
เสาวนีย์

150,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ที่ทําการ อบต. และ
พื้นที่ต่าง ๆ ในเขต
ตําบลวัดยางงาม

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและชมรมผู้สูงอายุ
ในตําบลวัดยางงาม

100,000

ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะนํา
ส่งเด็กไปสถานพยาบาล

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ    10,000  
บาท

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ วันรัฐพิธี และวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

15,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตพื้นที่ตําบลวัดยาง
งาม

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสถาบันครอบครัว
ตําบลวัดยางงาม

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ    10,000  
บาท

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ วันรัฐพิธี และวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

15,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตพื้นที่ตําบลวัดยาง
งาม

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสถาบันครอบครัว
ตําบลวัดยางงาม

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลวัดยางงาม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

22,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

98,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน)

34,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ตําบลวัดยางงาม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลวัดยางงาม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

22,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

98,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน)

34,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ตําบลวัดยางงาม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ตําบลวัดยางงาม

30,000

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
ตําบลวัดยางงาม

50,000

จัดเวทีประชาคมเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

ปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

พัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และสถาบันครอบครัว

20,000

พัฒนาศักยภาพแก่ผู้
บริหาร , สมาชิก , 
พนักงานเจ้าหน้าที่ , 
พนักงานจ้าง และผู้นํา
ชุมชน ตําบลวัดยางงาม

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

200,000 200,000

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ตําบลวัดยางงาม

30,000

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
ตําบลวัดยางงาม

50,000

จัดเวทีประชาคมเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

ปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

พัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และสถาบันครอบครัว

20,000

พัฒนาศักยภาพแก่ผู้
บริหาร , สมาชิก , 
พนักงานเจ้าหน้าที่ , 
พนักงานจ้าง และผู้นํา
ชุมชน ตําบลวัดยางงาม

100,000 100,000

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นํา
ชุมชนและเยาวชน 
ตําบลวัดยางงาม

30,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

แห่เทียนพรรษา ตําบล
วัดยางงาม

3,000

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

อบรมและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้กับประชาชน
ในตําบลวัดยางงาม

10,000

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นํา
ชุมชนและเยาวชน 
ตําบลวัดยางงาม

30,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

10,000

รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

แห่เทียนพรรษา ตําบล
วัดยางงาม

3,000

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

20,000 20,000

อบรมและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้กับประชาชน
ในตําบลวัดยางงาม

10,000

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ/ต่อต้านยาเสพ
ติด ตําบลวัดยางงาม

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 400,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ/ต่อต้านยาเสพ
ติด ตําบลวัดยางงาม

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 400,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 210,000

วัสดุอื่น 5,000 15,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

45,000 45,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บ
ถังดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย
วัดยางงาม 47

66,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 ซอยวัดยางงาม 
9

523,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 ซอยวัดยางงาม 
35 (ทะลุคลองชล
ประทานโดยลอกผิว
จราจรเดิม)

451,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 เลียบคลองปาก
ท่อ

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บ
ถังดับเพลิง

22,500 22,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย
วัดยางงาม 47

66,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 ซอยวัดยางงาม 
9

523,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 ซอยวัดยางงาม 
35 (ทะลุคลองชล
ประทานโดยลอกผิว
จราจรเดิม)

451,000

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 เลียบคลองปาก
ท่อ

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยวัดยางงาม 
22

451,000

ติดตั้งกระจกโค้ง 
บริเวณโค้งอันตราย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
- 5 ตําบลวัดยางงาม

100,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลวัด
ยางงาม  เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ตําบลวัดยาง
งาม

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

100,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยวัดยางงาม 
22

451,000

ติดตั้งกระจกโค้ง 
บริเวณโค้งอันตราย

42,000 42,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
- 5 ตําบลวัดยางงาม

100,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลวัด
ยางงาม  เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ตําบลวัดยาง
งาม

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

100,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันให้โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลวัดยางงาม

344,000

รวม 6,256,870 200,000 1,992,000 98,000 250,000 2,305,000 393,000 1,725,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันให้โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลวัดยางงาม

344,000

รวม 94,500 9,685,030 23,000,000
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