
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน
อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,851,780 บาท
งบบุคลากร รวม 6,564,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  นายก อบต.  เดือนละ 20,400 บาท  และรอง
นายก  อบต.  เดือนละ 11,220 บาท  จํานวน 2  คน    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายก  อบต. เดือน
ละ 1,750 บาท  และรอง  นายก  อบต. เดือนละ 880 บาท  2  คน  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายก  อบต.  เดือน
ละ 1,750 บาท  และรองนายก  อบต. เดือนละ 880 บาท  2  คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก  อบต. เดือนละ 7,200 บาท  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้แก่  
ตําแหน่งประธานสภา  อบต.  เดือนละ  11,220 บาท  
ตําแหน่งรองประธานสภา  อบต.  เดือนละ  9,180 บาท  
ตําแหน่งสมาชิกสภา  อบต.  เดือนละ  7,200 บาท  จํานวน 10  คน  
ตําแหน่งเลขานุการสภา  อบต.  เดือนละ 7,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,684,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,055,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,  นักบริหาร
งานทัวไป, นักจัดการงานทัวไปฯ, นักทรัพยากรบุคคลฯ, นักพัฒนา
ชุมชนฯ, นักวิชาการศึกษาฯ, นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ, นิติกรฯ, เจ้าพนักงานธุรการฯ  รวมจํานวน 9  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  (ปลัด อบต. เดือน
ละ  7,000  บาท)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงาน อบต. เดือน
ละ  7,000 บาท  และหัวหน้าสํานักปลัดฯ อบต. เดือนละ  3,500 บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําในตําแหน่ง นักวิชาการประชา
สัมพันธ์ จํานวน  1  อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,123,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา และ
พนักงานจ้างชัวคราวจํานวน  5  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างชัวคราวจํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,934,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกียวกับราชการเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก
ปลัดฯ  เดือนละ  3,500 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต.  
ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
ค่าเช่าบริการเครืองถ่ายเอกสาร  50,000 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้   100,000 บาท   
ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ ตังไว้  30,000 บาท  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  50,000 บาท  
ค่าเช่าบริการ เซิฟเว่อร์  อบต.สวนป่าน  ตังไว้  10,000 บาท  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตัง  สมาชิกสภา อบต. หรือ
นายก อบต. หรือตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด 
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิใน
การเบิก ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองปรับ
อากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการบริหารงาน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ตรายาง นําดืม ฯลฯ หรือแบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้ว ผง
ซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
ใน ยางนอก ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกนําเอนกประสงค์
จํานวน  1  คัน  รถยนต์จํานวน  2 คัน รถจักรยานยนต์ และเครืองตัด
หญ้าขององค์การบริหารส่วนตําบล  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตส์,แผ่นซีดี, หมึก
ปรินเตอร์  และอืน ๆ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 638,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน,  อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  และอาคารต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
สวนป่าน 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 93,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สํานักงาน  3,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน  
ค่าโทรศัพท์เคลือนทีของสํานักงาน  90,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลือนทีของสํานักงาน 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตําบล หรือระบบ
โทรคมนาคมต่างๆ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 352,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 352,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เก้าอีทํางาน  4 ตัว  (2,500x4)
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

แบบใช้กระดาษธรรมดาครังละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือง
เครืองปรับอากาศ จํานวน 46,000 บาท

ชนิดแขวน 13,000 บีทียู  ชนิดแขวน 2 ตัว
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 หมู่ที1,หมู่ที6 จํานวน 110,000 บาท

ขนาด 2.5 X 4.6 เมตร จํานวน 2 ชุด
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 หมู่ที3 จํานวน 110,000 บาท

ขนาด 3.4 X 6.0 เมตร จํานวน 1 ชุด
โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

โต๊ะทํางาน  2 ตัว  (5,000x2)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท

คอมพิวเตอร์ สํานักงาน 2 ตัว (16,000x2)
เครืองสํารองไฟ จํานวน 16,800 บาท

สํารองไฟ 800VA 6 ตัว (2,800x6)
งานบริหารงานคลัง รวม 1,801,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,520,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,520,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,006,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลได้แก่  ผู้อํานวยการกอง
คลัง,  นักวิชาการเงินและบัญชี,  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงาน
พัสดุ  รวมจํานวน  4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  เจ้าพนักงานพัสดุ  เดือน
ละ  810 บาท  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของ  ผู้อํานวยการกองคลัง  เดือน
ละ  3,500  บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 438,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว   ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา  และพนักงานจ้างชัวคราว  2 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างชัวคราว
จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 276,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก  
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้อํานวยการกองคลัง
เดือนละ 3,500 บาท  เจ้าพนักงานพัสดุ  เดือนละ  1,950 บาท  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล นัก
วิชาการเงินและบัญชี 9,000 บาท  เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  4,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิใน
การเบิก ฯลฯ  
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โครงการบริการประชาชนด้านภาษีนอกสถานที จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการประชาชนด้านภาษีนอกสถานที
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น คอมพิวเตอร์, ปรินเตอร์และครุภัณฑ์อืน ๆ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ, ปากกา, ยางลบ,แฟ้ม,แบบพิมพ์ บิลต่างๆ  วัสดุแบบ
พิมพ์ของโรงพิมพ์  อืน ๆ  ทีอยู่ในประเภทวัสดุสํานักงาน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตส์,แผ่นซีดี,หมึก
ปรินเตอร์  และอืน ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร ,และค่าบริการเกียวกับการ
บริการไปรษณียภัณฑ์ 

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  4  ลินชัก จํานวน 4,500 บาท

ตู้เหล็ก  4  ลินชักเก็บใบเสร็จ จํานวน 1 ตู้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานดูแลและป้องกันภัยช่วงเทศกาล  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 174,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเกียวกับราชการเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อปพร. ฯลฯ  

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมทบทวน  การพัฒนาศักยภาพ  การ
ปฏิบัติหน้าทีรักษาความความสงบภายในตําบล  
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โครงการฝึกอบรมสัมมนา อปพร.ตําบลสวนป่าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมทบทวน  การพัฒนาศักยภาพ  การ
ปฏิบัติหน้าทีรักษาความความสงบภายในตําบล  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  สายดับเพลิง  หัวฉีดนํา  ถังดับ
เพลิง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 44,000 บาท

ขนาด 120X160X50 ซม. จํานวน 4ตู้ (4X11,000)
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 647,420 บาท
งบบุคลากร รวม 413,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลได้แก่  ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,040 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพตามมติ ครม. ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 234,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 194,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 59,800 บาท
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   4,000 บาท
วัสดุการศึกษา (1700 บาทx24 คน)    40,800 บาท
โครงการพัฒนาการศึกษา   15,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 134,400 บาท

อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (20 บาทx24 คนx280 วัน)    
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการบริหารงาน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ตรายาง นําดืม ฯลฯ หรือแบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้ว ผง
ซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตส์,แผ่นซีดี, หมึก
ปรินเตอร์  และอืน ๆ   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,179,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,520 บาท
ค่าวัสดุ รวม 415,520 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 415,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
สวนป่าน  ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน 2560  จํานวน 24 คนๆละ 7.37
 บาท 280 วัน ฯลฯ 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพืนทีตําบล
สวนป่าน ๒ โรงเรียน ข้อมูล  ณ วันที 10  มิถุนายน 2560  โรงเรียนวัด
ใหม่ห้วยลึกจํานวน  126  คน  โรงเรียนวัดรางปลาหมอจํานวน 65
  คน  รวมจํานวน 191 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน ( เปิดเทอม 200
 วัน ปิดเทอม 60 วัน)

งบเงินอุดหนุน รวม 764,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 764,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 764,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพืนทีตําบลสวน
ป่านจํานวน  ๒  โรงเรียน  ข้อมูล  ณ วันที 10  มิถุนายน 2560  โรงเรียน
วัดใหม่ห้วยลึกจํานวน  126  คน  โรงเรียนวัดรางปลา
หมอ จํานวน 65  คน  รวมจํานวน 191 คนๆ ละ 20 บาท  200 วัน 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรม 5ส อบต.สวนป่าน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการกิจกรรม 5ส อบต.สวนป่าน
โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า
โครงการชุมชนสะอาด big cleaning จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการชุมชนสะอาด big cleaning
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยส่งเสริมสุขภาพสตรี จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการห่วงใยสุขภาพส่งเสริมสุขภาพสตรี
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,045,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,469,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,469,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้อํานวยการกองช่าง และ
นายช่างโยธาชํานาญงาน  จํานวน 2 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของ  ผู้อํานวยการกองช่าง  เดือน
ละ  3,500  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน  7 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพตามมติ ครม.  พนักงานจ้างชัวคราว
จํานวน  7  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 552,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก  
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล นายช่างโยธา
ชํานาญ  เดือนละ  3,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า และกําจัด
วัชพืช ค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนใน
การอบรมประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล หรือ ผู้มีสิทธิใน
การเบิก ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองปรับ
อากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีใช้ในการบริหารงาน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ตรายาง ฯลฯ หรือแบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตส์,แผ่นซีดี, หมึก
ปรินเตอร์  และอืน ๆ   

งบลงทุน รวม 23,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เก้าอีทํางาน  2 ตัว  (2,500x2)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

เครืองคอมพิวเตอร์ สํานักงาน 1 ตัว
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เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท

เครืองสํารองไฟ 800VA 1 ตัว (2,800x1)
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,616,610 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และอุปกรณ์เครือง
เสียง  วิทยุ  หอกระจายข่าว  ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน,หิน,อิฐ,ทราย,เหล็ก,ไม้ ฯลฯ 
วัสดุอืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ท่อแป๊บ , ท่อ  PVC , ข้อต่อ ,ข้อลด, ข้อลดสาม
ทาง, กาว  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 2,256,610 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,256,610 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างพืนลาน คสล. โรงจอดรถ  อบต.สวนป่าน จํานวน 406,910 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการก่อสร้างพืนลาน คสล. โรงจอดรถ  อบ
ต.สวนป่าน ขนาด พืนทีไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร 
โครงการก่อสร้างรัว อบต.สวนป่าน จํานวน 798,370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการก่อสร้างรัว อบต.สวนป่าน  ด้านหลัง
ศาลาเอนกประสงค์ ถึงหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสวน
ป่าน  ขนาดสูง 1.50 เมตร  ยาว 200 เมตร
โครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงเชมเปญ  หมู่ที 2 จํานวน 499,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงเชมเปญ  หมู่
ที 2  ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  สูง 20 เมตร  บริเวณบ้านอดีตกํานัน
เสนาะ
โครงการขุดลอกคลองชลประทาน 2 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคลองชล
ประทาน 2 ซ้าย 1 ขวา 9 ซ้าย พร้อมกําจัดสิงปฏิกูล
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสวนป่าน จํานวน 373,630 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสวนป่าน โดยปรับปรุงพืนอาคาร  ปูกระเบืองพืน  ทาสีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลสวนป่าน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
บํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ได้แก่ ถนน
คอนกรีต  ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  อาคารต่างๆ ฯลฯ  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานทีรับกําจัดขยะ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้
มาตรการ  ประเทศไทยไร้ขยะ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
ใน ยางนอก ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ จํานวน  1  คัน  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการ  อบต.สวนป่าน พบ
ประชาชน  ในพืนทีตําบลสวนป่าน 
โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เวที
ประชาคมตําบลเพือดําเนินการในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล 
โครงการสมานฉันท์ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสมานฉันท์ชุมชนเข้ม
แข็ง  
โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ผู้นํา จํานวน 120,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการพัฒนา
อาชีพตําบลสวนป่าน  
โครงการอบรมความรู้ป้องกันภัยยาเสพติด (ครู แดร์) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการอบรมความรู้เพือป้องกันและต่อต้าน
ภัยยาเสพติด  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง  
โครงการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยา
เสพติด ตําบลสวนป่าน

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา อบต.สวนป่าน 
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์กีฬา อบต.สวนป่าน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ กีฬา อบต.สวนป่าน  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 213,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  28  กรกฎาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  28  กรกฎาคม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ  12  สิงหามหาราชินี  
โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการรณรงค์ความสะอาดรับสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ความสะอาดรับ  สงกรานต์  
โครงการรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรัฐพิธีต่างๆ  ทีจังหวัด,  อําเภอ  ให้จัด
หรือเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการวันสําคัญของชาติไทย  5  ธันวาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญของชาติไทย วัน
ที 5 ธันวาคมของทุกปี 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   2. เป็นวัน
ชาติ และ  3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนเนือง
ในวันเด็กแห่งชาติ  
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง  
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 285,480 บาท
งบบุคลากร รวม 225,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 225,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร จํานวนรวม ๑  
อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรอินทรีย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการนํา  ชุมชนคนริมนํา จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการนํา  ชุมชนคนริมนํา
โครงการปลูกต้นไม้ภายในตําบลสวนป่าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ภายในตําบลสวนป่าน  
โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมตําบลสวนป่าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสิงแวดล้อมภายในตําบลสวน
ป่าน  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปา ตําบลสวนป่าน ฯลฯ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,910,710 บาท
งบกลาง รวม 5,910,710 บาท
งบกลาง รวม 5,910,710 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 132,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างชัวคราวในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างชัว
คราวพนักงาน
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ในอัตราร้อยละ 5  ของ  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,545,600 บาท

เพือตังจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 844,800 บาท

เพือตังจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพือตังจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 108,882 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายฉุกเฉินกรณีเกิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งหรือเหตุ
ภัยพิบัติอืน ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 152,648 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ ข้าราชการส่วนท้องถินในอัตราร้อย
ละ 1 ของงบประมาณรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน  
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