
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,137,824

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,000

สํารองจ่าย 303,119

เบียยังชีพคนพิการ 2,745,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 280,700 244,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 5,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 5,000

เงินเดือนพนักงาน 641,100 251,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,137,824

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,000

สํารองจ่าย 303,119

เบียยังชีพคนพิการ 2,745,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

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 492,720 141,800 781,560 1,940,880

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 10,000 10,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000 122,000 166,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 53,000 24,000 120,000 250,000

เงินเดือนพนักงาน 1,524,656 3,887,320 6,304,976

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 231,400 231,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 216,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,700 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

15,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 90,000 290,000 450,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การกําจัดขยะมูลฝอย 
สิงปฏิกูล และนําเสีย 20,000

การคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม ฯลฯ

10,000

การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
เพือมาร่วมงานรัฐพิธี 
และราชพิธีต่าง ๆ

500

การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

10,000

การจัดทําแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

500

การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 18,200 65,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

25,000 15,000 70,000 125,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 171,600 272,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 1,000 7,000 11,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 190,000 830,000 1,850,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 75,000 75,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การกําจัดขยะมูลฝอย 
สิงปฏิกูล และนําเสีย 20,000

การคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม ฯลฯ

10,000

การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
เพือมาร่วมงานรัฐพิธี 
และราชพิธีต่าง ๆ

500

การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

10,000

การจัดทําแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

500

การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชีแจงทําความ
เข้าใจ เพือสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงานในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

20,000

การดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่า
การบํารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน

500

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 1,000

การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพืนทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

500

การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

500

การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดทําแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

500

การส่งเสริมการดําเนิน
งานโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

500

การส่งเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000

การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรม
โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชีแจงทําความ
เข้าใจ เพือสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงานในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

20,000

การดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่า

1,000 1,000

การบํารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน

500

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 1,000

การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพืนทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

500

การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

500

การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดทําแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

500

การส่งเสริมการดําเนิน
งานโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

500

การส่งเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000

การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรม
โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล 
และนําเสีย เพือควบคุม
และกํากัดภาวะมลพิษ
ทีมีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กิจกรรมวันสําคัญต่าง 
ๆ

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพติด

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

284,200 284,200

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

370,000 370,000

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล 
และนําเสีย เพือควบคุม
และกํากัดภาวะมลพิษ
ทีมีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กิจกรรมวันสําคัญต่าง 
ๆ

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพติด

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชี

ค่าใช้จ่ายในการจัด
วารสาร เอกสาร สิง
พิมพ์ ปฏิทิน หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ วีดี
ทัศน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานกิจกรรมต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานจัดกิจกรรม 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชี

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
วารสาร เอกสาร สิง
พิมพ์ ปฏิทิน หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ วีดี
ทัศน์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานกิจกรรมต่าง ๆ 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานจัดกิจกรรม 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาจักร

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 70,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 คน

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการ "คลองสวย 
นําใส คนไทยมีความ
สุข"

30,000

โครงการการจัด
กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ

10,000

โครงการกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึงชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหาราชินี (วัน
แม่)
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ

10,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 คน

8,000 8,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 100,000 100,000

โครงการ "คลองสวย 
นําใส คนไทยมีความ
สุข"

30,000

โครงการการจัด
กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ

10,000

โครงการกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึงชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

50,000 50,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหาราชินี (วัน
แม่)

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา 5,000 5,000

โครงการจัดฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ

10,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวันอันควร

10,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันสําคัญ 
ประจําปี 2561

โครงการปันจักรยาน
เพือสุขภาพทีดีชีวีเป็น
สุข ประจําปี พ.ศ. 
2561

10,000

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

1,000

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกศึกษาดูงานเพือการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา คน
พิการ

100,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตร
จัดตังและทบทวน
โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุและผู้ป่วยเรือรัง/ผู้
ป่วยติดเตียง

5,000

โครงการเยียมผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวันอันควร

10,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันสําคัญ 
ประจําปี 2561

1,000 1,000

โครงการปันจักรยาน
เพือสุขภาพทีดีชีวีเป็น
สุข ประจําปี พ.ศ. 
2561

10,000

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

1,000

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกศึกษาดูงานเพือการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา คน
พิการ

100,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตร
จัดตังและทบทวน

50,000 50,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุและผู้ป่วยเรือรัง/ผู้
ป่วยติดเตียง

5,000

โครงการเยียมผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบ้านชี

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานทีของเด็ก
ปฐมวัยหรือเด็กเล็ก 
และเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชี
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการสํารวจและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง
ตําบลบ้านชี

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพือ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

โครงการหมู่
บ้าน/หน่วยงานรักษา
ศิล 5

1,000

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบ้านชี

15,000 15,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานทีของเด็ก
ปฐมวัยหรือเด็กเล็ก 
และเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชี

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

98,600 98,600

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการสํารวจและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง
ตําบลบ้านชี

5,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพือ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการหมู่
บ้าน/หน่วยงานรักษา
ศิล 5

1,000

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที

2,000 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 120,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 270,000 320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500

วัสดุสํานักงาน 15,000

วัสดุอืน 200,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 480,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับผู้บริหาร 
N96 4,500

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 
บานเปิด (กระจก)
โต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถึงหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 766,481 766,481

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 6,000 7,500

วัสดุสํานักงาน 10,000 130,000 155,000

วัสดุอืน 25,000 225,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 500 500

ค่าไฟฟ้า 480,000 960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับผู้บริหาร 
N96 13,500 18,000

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 
บานเปิด (กระจก) 11,000 11,000

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก 19,500 26,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถึงหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

8,600 8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 3 
กิโลวัตต์

27,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 
แบบหอยโข่ง 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 บริเวณ
ถนนทางเข้าด้านหลัง
โรงเรียนท่าโขลงมหา
นคร

179,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 บริเวณ
ซอยบ้านนายทองใบ 
ปัสกุล

99,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 บริเวณ
สายหน้าวัดกําแพง

258,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 หมู่ที 8 
หมู่ที 9 ถนนสายข้าง
ปัม

601,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

7,900 7,900

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 3 
กิโลวัตต์

27,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 
แบบหอยโข่ง 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 บริเวณ
ถนนทางเข้าด้านหลัง
โรงเรียนท่าโขลงมหา
นคร

179,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 บริเวณ
ซอยบ้านนายทองใบ 
ปัสกุล

99,700

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 6 บริเวณ
สายหน้าวัดกําแพง

258,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 หมู่ที 8 
หมู่ที 9 ถนนสายข้าง
ปัม

601,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างประตู
เหล็กเลือน หมู่ที 1 
บริเวณทางเข้า - ออก 
อบต.บ้านชี

70,000

โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที 10 คลอง R 16 - 
ศาลา SML

37,400

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 2 สาย
ท้องคุ้ง - R 16

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 3 สาย
บางชัด - R 16

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 5 
บริเวณถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านชี

179,300

โครงการติดตังเครือง
ขยายเสียงแบบไร้สาย 
หมู่ที 11

220,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 1 
ถนนสายโรงสีเจริญ
ประภา - เขาปกล้น

71,700

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 
บริเวณถนนคลอง R 
16 - นานายแวว เกตุ
เนตร

71,700

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง หมู่
ที 12 บริเวณหลังเขาตี
หิน

248,000

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพักและ
ปรับปรุงผิวจราจร หมู่
ที 1 บริเวณซอยบ้าน
นางชลอ วงษ์มหันต์

162,400

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างประตู
เหล็กเลือน หมู่ที 1 
บริเวณทางเข้า - ออก 
อบต.บ้านชี

70,000

โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที 10 คลอง R 16 - 
ศาลา SML

37,400

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 2 สาย
ท้องคุ้ง - R 16

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 3 สาย
บางชัด - R 16

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 5 
บริเวณถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านชี

179,300

โครงการติดตังเครือง
ขยายเสียงแบบไร้สาย 
หมู่ที 11

220,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 1 
ถนนสายโรงสีเจริญ
ประภา - เขาปกล้น

71,700

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 
บริเวณถนนคลอง R 
16 - นานายแวว เกตุ
เนตร

71,700

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง หมู่
ที 12 บริเวณหลังเขาตี
หิน

248,000

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพักและ
ปรับปรุงผิวจราจร หมู่
ที 1 บริเวณซอยบ้าน
นางชลอ วงษ์มหันต์

162,400

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการทําบอร์ดปิด
ประกาศตู้กระจกกํามะ
ยี

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 103,000

รวม 11,567,543 570,000 57,500 320,000 425,000 4,722,600 555,000 705,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการทําบอร์ดปิด
ประกาศตู้กระจกกํามะ
ยี

16,000 16,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,458,000 10,000 20,000 1,591,000

รวม 5,219,457 279,800 11,578,100 36,000,000
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