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ของ 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

 
ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 
 
 บัดนี >ถึงเวลาที0คณะผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญอีกครั >งหนึ0ง  ฉะนั >นในโอกาสนี >คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการณ์คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดงัตอ่ไปนี > 

11..  สถานะการคลัง  
1.1   งบประมาณรายจา่ยทั0วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารสว่นตําบล มีสถานะการเงิน  ดงันี > 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั >งสิ >น 87,339,150.74  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม   46,549,221.15  บาท 
  1.1.3  ทนุสํารองเงินสะสม 36,163,711.35  บาท 
  1.1.4  รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนี >ผกูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย   

จํานวน   4     โครงการ      รวม     637,000 บาท 
  1.1.5  รายการที0ได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี >ผกูพนั   

จํานวน  5     โครงการ       รวม 742,751.20 บาท 
  1.1.6  เงินกู้คงค้าง - บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2558 
 (1)  รายรับจริงทั >งสิ >น     67,391,069.60        บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร 847,782.04 บาท 
 หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรับ  และใบอนญุาต 243,321.20 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             560,729.81   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 576,362.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 379,332.50 บาท     
 หมวดรายได้จากทนุ         - บาท 
 หมวดภาษีจดัสรร                                                 34,697,005.05 บาท 
 หมวดเงินอดุหนนุ                                                 30,086,537.00 บาท 
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 (2)  เงินอดุหนนุที0รัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์        23,861,674.72      บาท 
 (3)  รายจา่ยจริง  จํานวน       35,453,379.11 บาท  ประกอบด้วย 
  งบบคุลากร                     11,318,003.00 บาท 
  งบดําเนินการ                  10,272,076.28 บาท 
  งบลงทนุ                           3,488,049.00 บาท 
  งบเงินอดุหนนุ                   8,486,351.83 บาท 
  งบรายจา่ยอื0น                      900,000.00 บาท     
  งบกลาง                               988,899.00 บาท 
 
 (4)  รายจา่ยที0จา่ยจากเงินอดุหนนุที0รัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์   22,502,097.15  บาท 
 (5)  มีการจา่ยเงินสะสมเพื0อดําเนินการตามอํานาจหน้าที0  จํานวน        29,126,911.50  บาท 

 3.  งบเฉพาะการ -ไม่มี- 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปีงบประมาณ  2560 

2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี   2560 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 847,782.04 941,000 898,000 
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 243,321.20 256,500 251,000 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 560,729.81 750,000 600,000 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 576,362.00 515,000 580,000 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 379,332.50 300,000 380,000 
 หมวดรายได้จากทนุ - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,607,527.55 2,762,500 2,709,000 
รายได้ที(รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ(น 

   

 หมวดภาษีจดัสรร 34,697,005.05 22,963,500 33,191,000 
  รวมรายได้ที(รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น 
34,697,005.05 22,963,500 33,191,000 

รายได้ที(รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ(น 

   

 หมวดเงินอดุหนนุทั0วไป 30,086,537.00 24,036,460 39,494,000 
  รวมรายได้ที(รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ(น 
30,086,537.00 24,036,460 39,494,000 

รวม 67,391,069.60 49,762,460 75,394,000 
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ รายจา่ยจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

งบบคุลากร 11,318,003.00 14,717,580 17,901,000 
งบดําเนินการ 10,272,076.28 13,142,810 15,003,300 
งบลงทนุ 3,488,049.00 10,357,390 7,944,300 
งบอดุหนนุ 8,486,351.83 9,892,900 9,108,400 
งบรายจา่ยอื0น 900,000.00 - - 
งบกลาง 988,899.00 1,651,780 25,437,000 

รวม 35,453,379.11 49,762,460 75,394,000 
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ส่วนที(  2 
 

ข้อบัญญัตติาํบล 
 

เรื(อง   
 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 
 

อาํเภอวังนํ 4าเยน็   จงัหวัดสระแก้ว 
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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2560   
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

อาํเภอวังนํ 4าเยน็  จังหวัดสระแก้ว 
 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั0วไป  

 แผนงานบริหารทั0วไป 17,190,450 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม  

 แผนการศกึษา 16,550,770 
 แผนงานสาธารณสขุ 210,000 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 40,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน 9,385,780 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 590,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,234,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,526,000 
 แผนงานการเกษตร 70,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 900,000 
ด้านการดําเนินงานอื0น  

 แผนงานงบกลาง 25,437,000 
งบประมาณรายจ่ายทั 4งสิ 4น 75,394,000 
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ข้อบัญญัตติาํบล 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 
อาํเภอวังนํ 4าเยน็   จังหวัดสระแก้ว 

 
โดยที0เป็นการสมควรตั >งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศยัอํานาจตาม

ความในพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ0มเติม (ฉบบัที0 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 71 จึงตราข้อบญัญัติตําบลขึ >นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  
และโดยอนมุตัขิองนายอําเภอวงันํ >าเย็น   ดงัตอ่ไปนี > 
 ข้อ  1.  ข้อบญัญัตตํิาบลนี >เรียกวา่  “ข้อบญัญัตตํิาบลเรื0องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2.  ข้อบญัญัตตํิาบลนี >ให้ใช้บงัคบัตั >งแตว่นัที0  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ให้ตั >งจา่ยเป็นจํานวน 
รวมทั >งสิ >น   75,394,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี > 
 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั0วไป 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั0วไป  

 แผนงานบริหารทั0วไป 17,190,450 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม  

 แผนการศกึษา 16,550,770 
 แผนงานสาธารณสขุ 210,000 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 40,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน 9,385,780 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 590,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,234,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,526,000 
 แผนงานการเกษตร 70,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 900,000 
ด้านการดําเนินงานอื0น  

 แผนงานงบกลาง 25,437,000 
งบประมาณรายจ่ายทั 4งสิ 4น 75,394,000 
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 ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตําบลทุง่มหาเจริญ  ปฏิบตักิารเบกิจา่ยงบประมาณที0ได้รับ 
อนมุตัใิห้เป็นไปตามระเบียบการเบกิจา่ยขององค์การบริหารสว่นตําบล 
  ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสว่นตําบลทุง่มหาเจริญ  มีหน้าที0รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบญัญัตนีิ > 

ประกาศ  ณ  วนัที0   5  เดือนกนัยายน   พ.ศ. 2559 
 

 
 

                                                        สมชาย     อุน่ที                                             
                                                         (  นายสมชาย   อุ่นที  ) 

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุง่มหาเจริญ 
 
 

   

     อนุมัต/ิเหน็ชอบ 
 
                                         นริศ     นิรามยัวงศ์ 
                  (นายนริศ       นิรามยัวงศ์) 
                                           นายอําเภอวงันํ >าเย็น 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

อาํเภอวังนํ 4าเยน็  จังหวัดสระแก้ว 

 
แผนงานบริหารงานทั(วไป 

 งาน 
งบ 

งานบริหารทั(วไป 
 
 

(00111) 

งานวางแผนสถติิ
และวิชาการ 

 
(00112) 

งานบริหารงาน
คลัง 

 
(00113) 

รวม 

งบบคุลากร 9,542,040 - 2,219,040 11,761,080 
งบดําเนินการ 4,535,160 - 505,210 5,040,370 
งบลงทนุ 184,200 - 149,800 334,000 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - 
งบเงินอดุหนนุ 55,000 - - 55,000 

รวม 14,316,400 - 2,874,050 17,190,450 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งาน 
งบ 

งานบริหารทั(วไป
เกี(ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

(00121) 

งานเทศกิจ 
 
 

(00122) 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
(00123) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - 
งบดําเนินการ - - 210,000 210,000 
งบลงทนุ - - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - 50,000 50,000 

รวม - - 260,000 260,000 
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แผนงานการศึกษา 
 งาน 

งบ 

งานบริหารทั(วไป
เกี(ยวกับ

การศึกษา 
(00211) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
(00212) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

 
(00213) 

งานศึกษาไม่
กาํหนดระดบั 

 
(00214) 

รวม 

งบบคุลากร 3,262,920 - - - 3,262,920 
งบดําเนินการ 869,450 5,149,000 - - 6,018,450 
งบลงทนุ 216,000 - - - 216,000 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - - 
งบเงินอดุหนนุ - 6,968,400 - 85,000 7,053,400 

รวม 4,348,370 12,117,400 - 85,000 16,550,770 

แผนงานสาธารณสุข 
 งาน 

งบ 

งานบริหารทั(วไป
เกี(ยวกับ

สาธารณสุข 
(00221) 

งานโรงพยาบาล 
 
 

(00222) 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อื(น (00223) 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
(00224) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - - 
งบดําเนินการ - - - - - 
งบลงทนุ - - - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - 210,000 - 210,000 

รวม - - 210,000 - 210,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งาน 

งบ 

งานบริหารทั(วไปเกี(ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

 (00231) 

งานสวัสดกิารสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

(00232) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 
งบดําเนินการ - 40,000 40,000 
งบลงทนุ - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - - 

รวม - 40,000 40,000 
 



 

-12- 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 
 

งบ 

งานบริหาร
ทั(วไปเกี(ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 
(00241) 

งานไฟฟ้า
ถนน 

 
 

(00242) 

งาน
สวนสาธารณะ 

 
 

(00243) 

งานกาํจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ(งปฏิกูล 

 
(00244) 

งานบาํบดั 
นํ 4าเสีย 

 
 

(00245) 

รวม 

งบบคุลากร 2,877,000 - - - - 2,877,000 

งบดําเนินการ 845,480 - - 395,000 - 1,240,480 

งบลงทนุ 968,300 3,900,000 - - - 4,868,300 

งบรายจ่ายอื0นๆ - - - - - - 

งบเงินอดุหนนุ - 400,000 - - - 400,000 

รวม 4,690,780 4,300,000 - 395,000 - 9,385,780 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 งาน 

งบ 
งานบริหารทั(วไปเกี(ยวกับ
การสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน (00251) 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 
งบดําเนินการ - 100,000 100,000 
งบลงทนุ - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - 
งบเงินอดุหนนุ - 490,000 490,000 

รวม - 590,000 590,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งาน 
 
 
งบ 

งานบริหารทั(วไป
เกี(ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
(00261) 

งานกฬีาและ
นันทนาการ 

 
 

(00262) 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม

ท้องถิ(น 
  

(00263) 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที(ยว 
(00264) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - - 
งบดําเนินการ 200,000 714,000 420,000 50,000 1,384,000 

งบลงทนุ - - - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - - 
งบเงินอดุหนนุ 30,000 230,000 590,000 - 850,000 

รวม 230,000 944,000 1,010,000 50,000 2,234,000 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งาน 
งบ 

งานการบริหารทั(วไป
เกี(ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
(00311) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื 4นฐาน  

 
(00312) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 
งบดําเนินการ - - - 
งบลงทนุ - 2,526,000 2,526,000 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - - 

รวม - 2,526,000 2,526,000 
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แผนงานการเกษตร 

 งาน 
งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ 4า 
และป่าไม้  
(00322) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 
งบดําเนินการ - 70,000 70,000 
งบลงทนุ - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - - 

รวม - 70,000 70,000 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 งาน 
 
 
งบ 

งานกจิการ
สถานธนานุบาล 

(00331) 

งานกจิการ
ประปา 
(00332) 

งานตลาดสด 
  

(00333) 

งานโรงฆ่าสตัว์ 
 

(00334) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - - 
งบดําเนินการ - 900,000 - - 900,000 
งบลงทนุ - - - - - 
งบรายจา่ยอื0นๆ - - - - - 
งบเงินอดุหนนุ - - - - - 

รวม - 900,000 - - 900,000 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 25,437,000 25,437,000 
รวม 25,437,000 25,437,000 
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ส่วนที(  3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 
 

อาํเภอวังนํ 4าเยน็   จงัหวัดสระแก้ว 
 
 

   
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ  2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

อาํเภอวงันํ'าเยน็  จังหวดัสระแก้ว 

 
หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ปี  2556 ปี  2557 ปี 2558 ปี  2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

หมวดภาษีอากร        

 ภาษีบาํรุงทอ้งที� 549,389.88 802,590.30 702,697.72 820,000 6.73 % 750,000 
 ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 115,556 107,477.26 133,414.32 115,000 1.19 % 135,000 
 ภาษีป้าย 14,718 3,032 11,670.00 5,000 2.83 % 12,000 
 อากรฆ่าสตัว ์ - - - 1,000 0.00 % 1,000 

รวมหมวดภาษีอากร 679,663.88 913,099.56 847,782.04 941,000   898,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 1,230 1,090 770.00 1,500 16.88 % 900 
 ค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 5,100 2,000 1,000.00 5,000 400.00 % 5,000 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 170,470 184,820 204,480.00 200,000 -2.19 % 200,000 
 ค่าปรับการผดิสญัญา 299,499 - 33,598.00 50,000 19.05 % 40,000 
               ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 2,386.20 3,880 3,453.20 5,000 44.79 % 5,000 
               ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั 20 - 20.00 - 400.00 % 100 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 478,705.20 191,790 243,321.20 261,500   251,000 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ปี  2556 ปี  2557 ปี 2558 ปี  2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        

 ดอกเบี>ยเงินฝากธนาคาร 715,559.56 722,401.50 560,729.81 750,000 7.00 % 600,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 715,559.56 722,401.50 560,729.81 750,000   600,000 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        

 ค่านํ> าประปา 477,071 503,329 557,232.00 500,000 0.50 % 560,000 
 ค่านํ> าเพื�อการเกษตร 5,400 14,950 19,130.00 15,000 4.55 % 20,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 482,471 518,279 576,362.00 515,000   580,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็        

 ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ 127,000 183,500 351,400.00 250,000 -0.40 % 350,000 
 เงินที�มีผูอุ้ทิศให ้ - 68 90.00 - -100.00 % - 
 รายไดเ้บ็ดเตลด็อื�นๆ 92,298.37 11,804 27,842.50 50,000 7.75 % 30,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 219,298.37 195,372 379,332.50 300,000   380,000 

หมวดภาษีจดัสรร        

 ภาษีมูลค่าเพิ�มตามแผนฯ 12,876,604.33 5,231,248.81 15,466,453.13 6,500,000 -3.40 % 14,941,000 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 7,191,805.49 6,421,775.66 7,526,162.69 6,750,000 -6.99 % 7,000,000 
 ภาษีสุรา 3,103,013.98 3,402,089.89 3,844,246.91 3,500,000 -8.95 % 3,500,000 
 ภาษีสรรพสามิต  6,783,989.76 4,627,516.54 6,622,645.75 5,500,000 -1.85 % 6,500,000 
               ภาษีธุรกิจเฉพาะ 269,896.70 225,832.41 300,311.62 258,500 -0.10 % 300,000 
               ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื�อน - - 648,581.25 - 0.22 % 650,000 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ปี  2556 ปี  2557 ปี 2558 ปี  2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

          ค่าภาคหลวงแร่ 164,255.97 117,998.35 98,777.40 150,000 1.24 % 100,000 
          ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 205,474.91 267,384.22 189,826.30 300,000 5.36 % 200,000 
          ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน - - - - - % - 
          ภาษีจดัสรรอื�น ๆ  - - - - - % - 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 30,595,041.14 20,293,845.88 34,697,005.05 22,958,500   33,191,000 

หมวดเงนิอุดหนุน        

 เงินอุดหนุนทั�วไป 27,282,849 31,379,267 30,086,537.00 24,036,460 31.27 % 39,494,000 

รวมหมวดเงนิอดุหนุน 27,282,849 31,379,267 30,086,537.00 24,036,460   39,494,000 

                                                               รวมทุกหมวด 60,453,588.15 54,214,054.94 67,391,069.60 49,762,460   75,394,000 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั(วไป 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 
อาํเภอวังนํ 4าเยน็  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประมาณการรายรับทั 4งสิ 4น  75,394,000   บาท 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร      รวม          898,000 บาท 
 ภาษีบํารุงท้องที0   จํานวน        750,000       บาท   

ภาษีโรงเรือนและที0ดนิ       จํานวน         135,000   บาท    
 ภาษีป้าย        จํานวน           12,000    บาท   
 อากรฆา่สตัว์        จํานวน            1,000 บาท   
 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม          251,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์     จํานวน               900 บาท   
คา่ธรรมเนียมกิจการที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  จํานวน            5,000     บาท   

 คา่ธรรมเนียมขยะมลูฝอย    จํานวน        200,000   บาท 
คา่ปรับการผิดสญัญา     จํานวน         40,000   บาท 
คา่ธรรมเนียมเกี0ยวกบัใบอนญุาตการขายสรุา  จํานวน            5,000       บาท   
คา่ธรรมเนียมเกี0ยวกบัใบอนญุาตการพนนั   จํานวน               100      บาท   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม       600,000 บาท 
 คา่ดอกเบี >ยเงินฝากธนาคาร    จํานวน       600,000 บาท    

ประมาณการไว้ตํ0ากวา่ปีที0ผา่นมา  
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม    580,000 บาท 
 คา่นํ >าประปา      จํานวน     560,000 บาท 
 คา่นํ >าเพื0อการเกษตร     จํานวน       20,000 บาท 
 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม      380,000 บาท 
 คา่ขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา      จํานวน     350,000 บาท   
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื0นๆ     จํานวน       30,000 บาท 
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รายได้ที(รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม      33,191,000 บาท 
ภาษีมลูคา่เพิ0มตามแผนฯ     จํานวน     14,941,000 บาท   
ภาษีมลูคา่เพิ0ม 1 ใน 9      จํานวน       7,000,000 บาท  

 ภาษีสรุา     จํานวน      3,500,000    บาท   
 ภาษีสรรพสามิต      จํานวน       6,500,000  บาท  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน         300,000    บาท  
 ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื0อน จํานวน         650,000    บาท   
 คา่ภาคหลวงแร่   จํานวน         100,000    บาท   

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม       จํานวน          200,000 บาท   
 

รายได้ที(รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น 

หมวดเงนิอุดหนุนทั(วไป     รวม    39,494,000 บาท 
 เงินอดุหนนุทั0วไป      จํานวน   39,494,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

อาํเภอวงันํ'าเยน็  จังหวดัสระแก้ว 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานบริหารงานทั>วไป        

งานบริหารทั>วไป        

 งบบุคลากร        

 เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)        

  เงินเดือนนายก/รองนายก 513,718 514,080 517,080.00 514,080 2.90 % 532,080 
  เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 42,091 42,120 42,700.00 42,120 6.79 % 45,600 
  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,091 42,120 42,700.20 42,120 6.79 % 45,600 
  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 86,400 86,400 87,120.00 86,400 4.13 % 90,720 
  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 4,897,393 4,866,212 4,863,580.00 4,910,400 5.93 % 5,152,200 

รวมเงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) 5,581,693 5,550,932 5,553,180.00 5,595,120   5,866,200 

 เงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ)        

  เงินเดือนพนกังาน 600,000 1,173,370 1,269,870.00 1,887,900 63.09 % 2,071,080 
  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน 89,785 132,130 67,200.00 42,840 96.43 % 132,000 
  เงินประจาํตาํแหน่ง 42,000 110,600 109,200.00 324,000 53.84 % 168,000 
  ค่าจา้งพนกังานจา้ง 622,107 698,390 773,353.00 1,348,560 48.54 % 1,148,760 
  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 357,147 349,620 41,500.00 120,000 275.90 % 156,000 

  รวมเงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ) 1,711,039 2,464,110 2,261,123.00 3,723,300   3,675,840 

รวมงบบุคลากร 7,292,732 8,015,042 7,814,303.00 9,318,420   9,542,040 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 งบดาํเนินการ        

 ค่าตอบแทน        

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น - - - 225,640 0.00 % 134,160 
  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   10,200 14,400 - - 0.00 % - 
  ค่าเช่าบา้น - - - 30,000 0.00 % 72,000 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 12,555 61,600.00 80,000 29.87 % 80,000 
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 64,057.75 8,684 8,159.50 - -100.00 % - 

รวมค่าตอบแทน 94,257.75 35,639 69759.50 335,640   286,160 

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ 260,581.50 738,990.30 153,147.22 500,000 226.48 % 500,000 
  รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพิธีการ 72,350 168,350 53,960.00 400,000 641.29 % 400,000 
  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        
                        -ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 86,916 62,986 60,328.00 150,000 148.64 % 150,000 
                       -ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั>งนายกฯและสมาชิกสภาฯ 130,720.05 - - 200,000 0.00 % 700,000 
                        -ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนและเครือข่าย 537,760 539,000 499,800.00 500,000 -100.00 % - 
 -ค่าใชจ้่ายโครงการบา้นทอ้งถิ�นไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัย ์ 100,000 - - 100,000 0.00 % 200,000 
 -ค่าใชจ้่ายอื�น ค่าของขวญั ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงมาลา - - - 5,000 0.00 % 5,000 
                         -ค่าใชจ้่ายโครงการปองดรอง - 28,710 - - 0.00 % - 
                         -ค่าใชจ้่ายในการรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ - - 1,177,387.00 - -100.00 % - 
  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 178,132.61 226,674 126,397.40 300,000 137.35 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 1,366,460.16 1,764,710.30 2,071,019.62 2,155,000   2,255,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 ค่าวสัดุ        

  วสัดุสาํนกังาน 119,404 99,394 115,264.32 100,000 30.14 % 150,000 
  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 9,850 - - 20,000 0.00 % 20,000 
  วสัดุงานบา้นงานครัว 15,030 16,810 22,346.00 30,000 34.25 % 30,000 
  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 111,193 77,050 22,900.00 100,000 336.68 % 100,000 
               วสัดุเชื>อเพลิงและหล่อลื�น 313,740 354,140 304,970.00 700,000 129.53 % 700,000 
               วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - 20,000 0.00 % 20,000 
               วสัดุคอมพิวเตอร์ 48,620 49,615 43,631.40 50,000 14.60 % 50,000 
                วสัดุอื�น - 44,000 - - 0.00 % - 

รวมค่าวสัดุ 617,837 641,009 509,111.72 1,020000   1,070,000 

 ค่าสาธารณูปโภค        

                ค่าไฟฟ้า 634,161.81 622,920.51 686,071.75 650,000 13.69 % 780,000 
                ค่านํ> าประปา 9,034 10,800 9,639.00 17,000 86.74 % 18,000 
                ค่าโทรศพัท ์ 8,428.80 8,331.25 9,224.76 36,000 290.25 % 36,000 
                ค่าไปรษณีย ์ 17,199 35,192 14,215.00 25,000 111.04 % 30,000 
 ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม 40,958.21 21,078.21 38,590.00 60,000 55.48 % 60,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 709,781.82 698,321.97 757,740.51 788,000   924,000 

รวมงบดาํเนินการ 2,788,336.73 3,139,680.27 3,407,631.35 4,298,640   4,535,160 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 งบลงทุน        

 ครุภัณฑ์  166,000      

  ครุภัณฑ์สํานักงาน 32,000 9,500 - 292,000    

                    -จดัซื>อโตะ๊เอนกประสงค ์ขาชุบโครเมี�ยม - - - - 0.00 % 40,000 
                    -จดัซื>อโตะ๊ประชุมขาเหลก็   - - - - 0.00 % 21,000 
                    -จดัซื>อเกา้อี>ประชุม  - - - - 0.00 % 10,200 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        

                    -จดัซื>อตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิว - - - - 0.00 % 13,000 

รวมค่าครุภณัฑ์ 32,000 175,500 - 292,000   84,200 

         ค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง              

                โครงการตั>งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจา้ที� - - - - 0.00 % 100,000 
                    รวมค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง - - - -   100,000 

รวมงบลงทุน 32,000 175,500 - 292,000   184,200 

          งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  150,000      
                   -อุดหนุนโครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื>อการจา้งระดบัอาํเภอ - - - 75,000 0.00 % 55,000 

รวมเงนิอุดหนุน - 150,000 - 75,000   55,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน - 150,000 - 75,000   55,000 

          งบรายจ่ายอื>น        

          รายจ่ายอื�นเพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น   - 1,014,009 300,000.00 - -100.00 % - 

รวมงบรายจ่ายอื>น - 1,014,009 300,000.00 -   - 

รวมงานบริหารทั>วไป 10,113,068.73 12,494,231.27 11,521,934.35 13,984,060   14,316,400 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานบริหารงานคลงั        

 งบบุคลากร        

 เงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ)        

  เงินเดือนพนกังาน 311,787 345,273 216,260.00 1,045,380 452.06 % 1,193,880 

  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน 35,204 22,955 7,980.00 85,680 802.26 % 72,000 

               เงินประจาํตาํแหน่ง - 23,370 3,500.00 42,000 1,100.00 % 42,000 
  ค่าจา้งพนกังานจา้ง 384,000 423,190 609,890.00 693,360 31.69 % 803,160 
  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 156,900 173,060 43,000.00 6,000 151.16 % 108,000 

รวมเงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ) 887,891 987,848 880,630.00 1,872,420   2,219,040 

รวมงบบุคลากร 887,891 987,848 880,630.00 1,872,420   2,219,040 

        งบดาํเนินการ        

 ค่าตอบแทน        

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 16,000 14,000 - 118,850 0.00 % 83,210 

  ค่าเช่าบา้น - - - 50,000 0.00 % 72,000 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - 5,110.00 30,000 487.08 % 30,000 

              เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,148 7,102 15,783.00 - -100.00 % - 

รวมค่าตอบแทน 31,148  20,893.00 198,850   185,210 

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ 14,900 68,300 46,320.00 50,000 115.89 % 100,000 

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 3,736 35,368 23,920.00 30,000 109.03 % 50,000 

  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 8,050 9,050 5,871.00 30,000 410.99 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 26,686 112,718 76,111.00 110,000   180,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 ค่าวสัดุ        

  วสัดุสาํนกังาน 54,425.65 56,302.05 59,770.00 60,000 33.85 % 80,000 

               วสัดุคอมพิวเตอร์ 28,285 46,260 41,300.00 40,000 45.28 % 60,000 

รวมค่าวสัดุ 82,710.65 102,562.05 101,070.00 100,000   140,000 

รวมงบดาํเนินการ 140,544.65 236,382.05 198,074.00 408,850   505,210 

 งบลงทุน        

 ครุภัณฑ์        

  ครุภณัฑส์าํนกังาน 19,800 16,000      
                      -จดัซื>อตูเ้หลก็สองบานพบั - 45,000 20,000.00 - -100.00 % - 
                     -จดัซื>อตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลื�อน ระบบพวงมาลยั  - - - 80,000 0.00 % 90,000 
                     -จดัซื>อเครื�องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล                         - - - 100,000 0.00 % - 
                ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 30,300 - 14,400.00 - 315.28 % 59,800 

รวมค่าครุภณัฑ์ 50,100 61,000 34,400.00 180,000   149,800 

รวมงบลงทุน 50,100 61,000 34,400.00 180,000   149,800 

          งบรายจ่ายอื>น        

          รายจ่ายอื�นเพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น - 468,875 100,000.00 - -100.00 % - 

รวมงบรายจ่ายอื>น - 468,875 100,000.00 -   - 

รวมงานบริหารงานคลงั 1,078,535.65 1,754,105.05 1,213,104.00 2,461,270   2,874,050 

รวมแผนงานบริหารงานทั>วไป 11,191,604.38 14,248,336.32 12,735,038.35 16,445,330   17,190,450 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย        

         งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน         67,925 - - 50,000 0.00 % 80,000 

          -ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาล 36,750 63,000 - 85,000 0.00 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 104,675 63,000 - 135,000   180,000 

 ค่าวสัดุ        

  วสัดุอื�น ๆ   33,390.00     
                      -ค่าจดัซื>อ กรวยจราจร ไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ เสื>อสะทอ้นแสง ฯลฯ - - - 30,000 0.00 % 30,000 

รวมค่าวสัดุ - - 33,390.00 30,000   30,000 

รวมงบดาํเนินการ 104,675 63,000 33,390.00 165,000   210,000 

 งบลงทุน        

 ครุภัณฑ์อื>น - - 30,000.00 - -100.00 % - 

          งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
                   -อุดหนุนโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า - - - - 0.00 % 50,000 

รวมเงนิอุดหนุน - - - -   50,000 

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย 104,675 63,000 63,390.00 176,000   260,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 104,675 63,000 63,390.00 176,000   260,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานการศึกษา        

งานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัการศึกษา        

 งบบุคลากร        

 เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ)        
  เงินเดือนพนกังาน 374,420 427,964 429,916.00 454,560 309.14 % 1,758,960 

  เงินเพิ�มต่างๆของพนกังาน 32,000 8,640 - - 0.00 % - 

               เงินประจาํตาํแหน่ง - 19,000 42,000.00 42,000 0.00 % 42,000 

  ค่าจา้งพนกังานจา้ง 117,480 135,480 288,459.00 480,000 344.42 % 1,281,960 

  เงินเพิ�มต่างๆของพนกังานจา้ง 80,520 79,200 1,000.00 - 17,900 % 180,000 

รวมเงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ) 604,420 670,284 761,375.00 976,560   3,262,920 

รวมงบบุคลากร 604,420 670,284 761,375.00 976,560   3,262,920 

 งบดาํเนินการ        

 ค่าตอบแทน        

                ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น - - - 194,200 0.00 % 127,450 

  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 600 - - 20,000 0.00 % 30,000 

  ค่าเช่าบา้น - - - 50,000 0.00 % 72,000 

               เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 30,000 0.00 % 30,000 

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 126,000 - - 0.00 % - 

รวมค่าตอบแทน 600 126,000 - 294,200   259,450 

 
 

-28- 



 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ 34,720 1,200 - 80,000 0.00 % 200,000 

                รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพิธีการ - - - 10,000 0.00 % 20,000 

               รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 97,108 98,400 - 50,000 0.00 % 100,000 

  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 43,200 31,150 - 50,000 0.00 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 175,028 130,750 - 190,000   370,000 

 ค่าวสัดุ        

  วสัดุสาํนกังาน 16,792 43,550 20,000.00 30,000 400.00 % 100,000 

  วสัดุงานบา้นงานครัว - - 21,772.00 20,000 175.58 % 60,000 

  วสัดุคอมพิวเตอร์ 400 4,710 17,280.00 50,000 362.96 % 80,000 

               วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - 10,600 - - 0.00 % - 

รวมค่าวสัดุ 17,192 58,860 59,052.00 100,000   240,000 

รวมงบดาํเนินการ 192,820 202,210 59,052.00 584,200   869,450 

 งบลงทุน        

 ค่าครุภัณฑ์        

  ครุภณัฑส์าํนกังาน 45,000 38,500 19,800.00     
                      -จดัซื>อชั>นใส่ของแบบ 6 ช่อง  - - - 18,000 0.00 % 25,000 

                      -จดัซื>อตูเ้หลก็บานเลื�อนกระจก - - - - 0.00 % 36,000 

          ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่    20,000    
               ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - - - - 0.00 % 66,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

  ครุภณัฑอ์ื�น        
                     -ค่าจดัซื>อโตะ๊หินอ่อนพร้อมเกา้อี>  - - - 32,000 0.00 % 9,000 

รวมค่าครุภณัฑ์ 45,000 38,500 19,800.00 70,000   136,000 

         ค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง              

                ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - 32,700.00 80,000 144.65 % 80,000 

                    รวมค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง - - 32,700.00 80,000   80,000 

รวมงบลงทุน 45,000 38,500 52,500.00 150,000   216,000 

          งบรายจ่ายอื>น        

          รายจ่ายอื�นเพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น - 619,040 300,000.00 - -100.00 % - 

รวมงบรายจ่ายอื>น - 619,040 300,000.00 -   - 

รวมงานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัการศึกษา 842,240 1,530,034 1,172,927.00 1,710,760   4,348,370 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา        

         งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ   39,000 200,000    

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการสนบัสนุน ค่าอาหารกลางวนั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็         459,302 924,000 873,600.00 929,600 7.05 % 935,200 

                        -ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั>นพื>นฐาน(ค่าใชจ้่ายรายหวั) - - - - 0.00 % 283,900 

          -ค่าใชจ้่ายการสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็ก - - - 3,000 0.00 % 3,000 

                        -ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  - - - 20,000 0.00 % 20,000 
                        -ค่าใชจ้่ายโครงการวนัแห่งความภูมิใจยวุบณัฑิตศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 40,000 39,840 41,200.00 55,000 82.04 % 75,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมัพนัธ์ 38,275 38,320 48,865.00 55,000 53.48 % 75,000 

                        -ค่าใชจ้่ายในการจดังานแสดงผลงานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ - - - 85,000 0.00 % 75,000 

                        -ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํวารสารเผยแพร่ผลงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ - - - 40,000 0.00 % 60,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งมหาเจริญ  - - - 70,250 0.00 % 43,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาตะกรุบพฒันา  - - - 42,300 0.00 % 34,090 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเนินสามคัคี   - - - 34,600 0.00 % 57,700 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแก่งสะเดา  - - - 21,650 0.00 % 33,750 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแสนสุข - - - - 0.00 % 52,500 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบัเจริญ - - - - 0.00 % 35,880 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการการศึกษาเพื�อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน - 31,200 46,800.00 54,600 20.51 % 56,400 

รวมค่าใช้สอย 537,577 1,033,360 1,049,465.00 1,611,000   1,840,420 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 ค่าวสัดุ        

  ค่าอาหารเสริมนม 3,484,510.09 3,110,877.25 3,013,526.79 3,636,000 9.79 % 3,308,580 

รวมค่าวสัดุ 3,484,510.09 3,110,877.25 3,013,526.79 3,636,000   3,308,580 

รวมงบดาํเนินการ 4,022,087.09 4,144,237.25 4,062,991.79 5,247,000   5,149,000 

 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    143,000    
      -อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัใหแ้ก่โรงเรียนในพื>นที�รับผดิชอบ 6,014,622.53 6,825,000 6,775,000.00 6,736,000 1.31 % 6,864,000 

                  -โครงการทาํนํ> ายาเอนกประสงค ์โรงเรียน ตชด.บา้นคลองตะเคียนชยั - - - - 0.00 % 15,000 

                  -โครงการฝึกอาชีพขยายพนัธุ์ไก่พื>นเมือง โรงเรียน ตชด.บา้นคลองตะเคียนชยั - - - - 0.00 % 20,000 

                  -โครงการฝึกอาชีพการเลี>ยงเป็ดไข่ โรงเรียน ตชด.บา้นคลองตะเคียนชยั - - - - 0.00 % 20,000 

                  -โครงการฝึกอาชีพขยายพื>นที�เลี>ยงกบ โรงเรียน ตชด.บา้นคลองตะเคียนชยั - - - - 0.00 % 20,000 

                  -โครงการการศึกษาเพื�อต่อตา้นยาเสพติด โรงเรียน ตชด. บา้นคลองตะเคียนชยั - - - - 0.00 % 9,400 

                   -โครงการเลี>ยงปลาดุกเพื�ออาหารกลางวนั โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ - - - 20,000 0.00 % 20,000 

รวมเงนิอุดหนุน 6,014,622.53 6,850,000 6,775,000.00 6,899,000   6,968,400 

รวมงบเงนิอุดหนุน 6,014,622.53 6,850,000 6,775,000.00 6,899,000   6,968,400 

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 10,036,709.62 10,994,237.25 10,837,991.79 12,146,000   12,117,400 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั        

 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    90,000    
      -อุดหนุนโครงการสืบสานหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผหุ่ม้เซรามิค    - - - 26,000 0.00 % 25,000 

                    -อุดหนุนโครงการฝึกอบรมประดิษฐด์อกไมจ้ากดินหอม - - - 21,500 0.00 % 20,000 

                   -อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรบวชเนกขมัมะบารมี เฉลิมพระเกียรติ - - - 50,000 0.00 % 40,000 

รวมเงนิอุดหนุน - - - 187,500   85,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน - - - 187,500   85,000 

รวมงานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั - - - 187,500   85,000 

รวมแผนงานการศึกษา 10,878,949.62 12,524,271.25 12,010,918.79 14,044,260   16,550,770 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื>น 203,120       

 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

                เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
        -อุดหนุนโครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพในชุมชน - - - 30,000 0.00 % - 

                เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน ์        
        -อุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตาํบล 280,000 420,000 208,600.00 420,000 0.67 % 210,000 

รวมเงนิอุดหนุน 483.120 420,000 208,600.00 450,000   210,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 483,120 420,000 208,600.00 450,000   210,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื>น 483,120 420,000 208,600.00 450,000   210,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 483,120 420,000 208,600.00 450,000   210,000 

 
 
 
 
 
 
 

-34- 



 

 
 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

                รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        
                      -ค่าใชจ้่ายโครงการใหค้วามรู้ดา้นสวสัดิการผูสู้งอาย ุและคนพิการ - - - 20,000 0.00 % 20,000 

                      -ค่าใชจ้่ายโครงการเยี�ยมบา้นผูสู้งอาย ุและคนพิการ - - 54,700.00 - -100.00 % - 

                      -ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุและคนพิการ - - 54,700.00 20,000 -63.44 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย - - 54,700.00 40,000   40,000 

รวมงบดาํเนินการ - - 54,700.00 40,000   40,000 

รวมงานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ - - 54,700.00 40,000   40,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 54,700.00 40,000   40,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัเคหะและชุมชน        

 งบบุคลากร        

 เงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ)        

  เงินเดือนพนกังาน 299,877 394940 442,535.00 849,120 132.65 % 1,029,600 

  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน 21,097 18,115 2,010.00 69,060 377.61 % 96,000 

               เงินประจาํตาํแหน่ง - 42,000 42,000.00 42,000 0.00 % 42,000 

  ค่าจา้งพนกังานจา้ง 606,942 740,670 1,313,376.00 1,494,000 15.66 % 1,519,080 

  เงินเพิ�มต่างๆของพนกังานจา้ง 322,960 375,800 61,774.00 96,000 208.09 % 190,320 

 รวมเงนิเดอืน(ฝ่ายประจาํ) 1,250,876 1,571,525 1,861,695.00 2,550,180   2,877,000 

รวมงบบุคลากร 1,250,876 1,571,525 1,861,695.00 2,550,180   2,877,000 

 งบดาํเนนิการ        

 ค่าตอบแทน        

                ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิงานอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น - - - 195,120 0.00 % 113,480 

  ค่าเช่าบา้น - - - 50,000 0.00 % 72,000 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,250 1,000 1,250.00 40,000 2,300.00 % 30,000 

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,600 - - - 0.00 % - 

               ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ - 7,200 - - 0.00 % - 

รวมค่าตอบแทน 2,850 8,200 1,250.00 285,120   215,480 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ 26,993.64 24,191 23,500.00 50,000 325.53 % 100,000 

       รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 7,460 71,234 2,920.00 40,000 927.40 % 30,000 
               ค่ากาํจดัขยะมูลฝอย - - 231,448.00 - -100.00 % - 

  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 1,690 11,085 38,631.14 40,000 29.43 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 36,143.64 106,510 296,499.14 130,000   180,000 

 ค่าวสัดุ        

  วสัดุสาํนกังาน 8,390 8,176 29,558.00 30,000 69.16 % 50,000 

               วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 74,370 95,890 85,650.00 150,000 191.89 % 250,000 

               วสัดุก่อสร้าง 22,114 37,044 40,150.00 50,000 149.07 % 100,000 

               วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,020 30,640 38,790.00 50,000 28.90 % 50,000 

                วสัดุเครื�องแต่งกาย - 5,060 - - 0.00 % - 

รวมค่าวสัดุ 129,894  194,148.00 280,000   450,000 

รวมงบดาํเนินการ 168,887.64  491,897.14 695,120   845,480 

 งบลงทุน        

 ค่าครุภัณฑ์ 24,500 1,091,500      

  ครุภณัฑส์าํนกังาน - - - 243,590 0.00 % 25,300 
               ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - - 7,000.00 - -100.00 % - 

               ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ - - 27,300.00 - 57.51 % 43,000 

               ครุภณัฑก์่อสร้าง - - - 21,000 0.00  - 

               ครุภณัฑอ์ื�น - - 201,900.00 - -100.00 % - 

รวมค่าครุภณัฑ์ 24,500 1,091,500 236,200.00 264,590   68,300 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

         ค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง              

                ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 655,914 - 443,160.00 600,000 103.09 % 900,000 
                    รวมค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง 655,914 1,091,500 443,160.00 600,000   900,000 

รวมงบลงทุน 911,828 1,091,500 679,360.00 864,590   968,300 

          งบรายจ่ายอื>น        

          รายจ่ายอื�นเพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น - 702,582 200,000.00 - -100.00 % - 
รวมงบรายจ่ายอื>น - 702,582 200,000.00 -   - 

รวมงานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัเคหะและชุมชน 2,331,591.64 3,657,127 3,232,952.14 4,109,890   4,690,780 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานไฟฟ้าและถนน        

 งบลงทุน        

 ค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง        

         ค่าก่อสร้างสิ>งสาธารณูปโภค        

  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  1,116,833.36 1,347,090 784,000.00 4,614,000.00 371.94 % 3,700,000 

  -โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  - - 795,000.00 212,000 74.84 % 200,000 

รวมค่าก่อสร้างสิ>งสาธารณูปโภค 1,116,833.36 1,347,090 1,579,000.00 4,826,000   3,900,000 

รวมค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง 1,116,833.36 1,347,090 1,579,000.00 4,826,000   3,900,000 

รวมงบลงทุน 1,116,833.36 1,347,090 1,579,000.00 4,826,000   3,900,000 

        
 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

                เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
     -อุดหนุน กฟภ.อาํเภอวงันํ> าเยน็ ติดตั>งไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ 1,200,000 771,733.22 722,751.83 750,900.00 44.66 % 400,000 

รวมเงนิอุดหนุน 1,200,000 771,733.22 722,751.83 750,900   400,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,200,000 771,733.22 722,751.83 750,900   400,000 

รวมงานไฟฟ้าและถนน 2,316,833.36 2,118,823.22 2,301,751.83 5,576,900   4,300,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ>งปฏกิลู        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

       รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        
                     -ค่ากาํจดัขยะมูลฝอย - - - - 0.00 % 300,000 

        -ค่าใชจ้่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย - - - - 0.00 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย - - - -   340,000 

         ค่าวสัดุ        

  วสัดุอื�น ๆ        
                      -ค่าจดัซื>อถงัขยะพลาสติกแบบทรงกระบอก 66,000 44,000 55,000.00 55,000 0.00 % 55,000 

รวมค่าวสัดุ 66,000 44,000 55,000.00 55,000   55,000 

รวมงบดาํเนินการ 66,000 44,000 55,000.00 55,000   395,000 

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ>งปฏิกูล 66,000 44,000 55,000.00 55,000   395,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,714,425 5,819,950.22 5,589,703.97 9,741,790   9,385,780 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน        

 งบดาํเนินการ        

         ค่าใช้สอย        

                รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 30,000 63,000 70,000.00     
                     -ค่าใชจ้่ายโครงการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ       - - 10,000.00 20,000 100.00 % 20,000 

                     -ค่าใชจ้่ายโครงการคนไทยใจอาสาภายในตาํบลทุ่งมหาเจริญ - - 30,000.00 40,000 33.33 % 40,000 

                     -ค่าใชจ้่ายโครงการศูนยเ์ยาวชนระดบัพื>นที�เพื�อสร้างภูมิคุม้กนัปัญหายาเสพติด - - - - 0.00 % 20,000 

                     -ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาเพื�อส่งเสริมความมั�นคงของชาติ - - - - 0.00 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 30,000 63,000 110,000.00 60,000   100,000 

รวมงบดาํเนินการ 30,000 63,000 110,000.00 60,000   100,000 

 งบเงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  60,000 268,000.00 126,000    
        -อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด อาํเภอวงันํ> าเยน็ 60,000 100,000 - 150,000 0.00 % 150,000 

                     -อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  จงัหวดัสระแกว้ 20,000 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 

                     -อุดหนุนโครงการแผนยทุธศาสตร์สระแกว้เมืองแห่งความสุข - - - 280,000 0.00 % 280,000 

                     -อุดหนุนโครงการ อส/ชุมชนร่วมใจพฒันา - - - - 0.00 % 10,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 80,000 210,000 268,000.00 606,000   490,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 110,000 273,000 378,000.00 666,000   590,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000 273,000 378,000.00 666,000   590,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ        

งานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        

   -โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 48,615 79,625 42,070.00 80,000 137.70 % 100,000 

   -โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราช 46,194 49,205 43,877.00 80,000 127.91 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 94,809 128,830 85,947.00 160,000   200,000 

รวมงบดาํเนินการ 94,809 128,830 85,947.00 160,000   200,000 

 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

                เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

      -อุดหนุนโครงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี อาํเภอวงันํ> าเยน็ 30,000 20,000 20,000.00 20,000 50.00 % 30,000 

รวมเงนิอุดหนุน 30,000 20,000 20,000.00 20,000   30,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000 20,000 20,000.00 20,000   30,000 

รวมงานบริหารทั>วไปเกี>ยวกบัศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 124,809 148,830 105,947.00 180,000   230,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานกฬีาและนันทนาการ        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ    25,000    

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการวนัเด็กแห่งชาติ  44,640 - 60,000.00 60,000 0.00 % 60,000 

   -ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการออกกาํลงักาย - 44,105 178,180.00 224,000 25.72 % 224,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการแข่งขนักีฬาภายในตาํบล - - - - 0.00 % 200,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการออกกาํลงักาย(กีฬามวย) - - - - 0.00 % 230,000 

รวมค่าใช้สอย 44,640 44,105 238,180.00 309,000   714,000 

รวมงบดาํเนินการ 44,640 44,105 238,180.00 309,000   714,000 

 งบเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 230,000  150,000.00 210,000    
                    -อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬา – กรีฑานกัเรียน โรงเรียนในตาํบลทุ่งมหาเจริญ 100,000 100,000 - 100,000 0.00 % 100,000 

        -อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬา – กรีฑานกัเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส - - - 30,000 0.00 % 40,000 

                    -อุดหนุนโครงการเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามญั - - - - 0.00 % 90,000 

รวมเงนิอุดหนุน 330,000 100,000 150,000.00 340,000   230,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 330,000 100,000 150,000.00 340,000   230,000 

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 374,640 144,105 388,180.00 649,000   944,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ>น        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        

   -ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการจดังานสืบสานวฒันธรรมประเพณีสงกรานต ์ 298,900 250,110 400,000.00 400,000 0.00 % 400,000 

   -ค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�น - - - 20,000 0.00 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 298,900 250,110 400,000.00 420,000   420,000 

รวมงบดาํเนินการ 298,900 250,110 400,000.00 420,000   420,000 

 งบเงนิอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  23,000 342,000.00 4,500    
                  -อุดหนุนโครงการสืบสานวฒันธรรมเบื>องบูรพา และงานกาชาดสระแกว้ 40,000 50,000 - 50,000 0.00 % 80,000 

                  -อุดหนุนโครงการจดัสร้างอุทธยานพทุธมณฑลสระแกว้ - 100,000 - 100,000 0.00 % 100,000 

                  -อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั>งไฟของตาํบล 70,000 20,000 - 70,000 0.00 % 70,000 

                  -อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 100,000 50,000 - 100,000 0.00 % 100,000 

                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีผกูเสี�ยว 150,000 150,000 - 150,000 0.00 % 150,000 

                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเผวต 10,000 10,000 - 30,000 0.00 % 30,000 

                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีกวนขา้วทิพย ์ 10,000 10,000 - 10,000 0.00 % 10,000 

     -อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทงตาํบลทุ่งมหาเจริญ 50,000 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 430,000 503,000 342,000.00 564,500   590,000 

รวมงานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ>น 728,900 753,110 742,000.00 984,500   1,010,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที>ยว        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        

         -ค่าใชจ้่ายในโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว 30,000 - 43,245.00 50,000 15.62 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 30,000 - 43,245.00 50,000   50,000 

รวมงบดาํเนินการ 30.000 - 43,245.00 50,000   50,000 

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที>ยว 30,000 - 43,245.00 50,000   50,000 

รวมแผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1,258,349 1,046,045 1,279,372.00 1,863,500   2,234,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานก่อสร้างโครงสร้างพื'นฐาน        

 งบลงทุน        

 ค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง        

         ค่าก่อสร้างสิ>งสาธารณูปโภค 228,000 381,439 792,789.00 3,316,800    

    -โครงการก่อสร้างรั> วพร้อมรางระบายนํ> าคอนกรีตเสริมเหลก็  - - - - 0.00 % 1,088,000 

    -โครงการก่อสร้างศาลาที�พกัริมทาง  - - - - 0.00 % 112,000 

          -โครงการขยายเขตเสียงตามสาย - - 200,000.00 - -18.00 % 164,000 
    -โครงการก่อสร้างรางระบายนํ> าคอนกรีต - - - 237,000 0.00 % 475,000 

    -โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตท่อเมนทป์ระปา - - - 480,000 0.00 % 315,000 

           -โครงการก่อสร้างหอถงัส่งนํ> าประปา - - 120,000.00 - 41.67 % 170,000 
           -โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น - - - - 0.00 % 202,000 

รวมค่าก่อสร้างสิ>งสาธารณูปโภค 228,000 381,439 1,112,789.00 4,033,800   2,526,000 

รวมค่าที>ดนิและสิ>งก่อสร้าง 228,000 381,439 1,112,789.00 4,033,800   2,526,000 

รวมงบลงทุน 228,000 381,439 1,112,789.00 4,033,800   2,526,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื'นฐาน 228,000 381,439 1,112,789.00 4,033,800   2,526,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 228,000 381,439 1,112,789.00 4,033,800   2,526,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานการเกษตร        

งานอนุรักษ์แหล่งนํ'าและป่าไม้        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ 4,500   50,000    

   -ค่าใชจ้่ายโครงการรักนํ> า รักป่า รักษาแผน่ดิน - - - - 0.00 % 50,000 

                        -ค่าใชจ้่ายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ - - - - 0.00 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 45,000 - - 50,000   70,000 

รวมงบดาํเนินการ 45,000 - - 50,000   70,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ'าและป่าไม้ 45,000 - - 50,000   70,000 

รวมแผนงานการเกษตร 45,000 - - 50,000   70,000 

        

แผนงานการพาณิชย์        

งานกจิการประปา        

 งบดาํเนินการ        

 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ        

   -ค่าใชจ้่ายเพื�อดาํเนินการกิจการประปา 569,471 683,539.50 1,031,968.00 600,000 -12.79 % 900,000 

รวมค่าใช้สอย 569,471 683,539.50 1,031,968.00 600,000   900,000 

รวมงบดาํเนินการ 569,471 683,539.50 1,031,968.00 600,000   900,000 

รวมงานกจิการประปา 569,471 683,539.50 1,031,968.00 600,000   900,000 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 569,471 683,539.50 1,031,968.00 600,000   900,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560 

แผนงานงบกลาง        

งานงบกลาง        

 งบกลาง        

  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 219,105 145,465 142,620.00 250,000 75.29 % 250,000 

  เบี>ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ - - - - 0.00 % 17,770,000 

  เบี>ยยงัชีพคนพิการ - - - - 0.00 % 5,568,000 

  เบี>ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 78,500 54,500 65,500.00 120,000 83.21 % 120,000 

  สาํรองจ่าย 400,000 811,235 259,579.00 604,520 246.72 % 900,000 

  รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 180,000 325,800 284,400.00 300,000 23.07 % 350,000 

               เงินช่วยเหลือพิเศษ - - - 120,000 0.00 % 120,000 

               เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น(กบท.) 214,200 235,100 236,800.00 257,260 51.60 % 359,000 

รวมงบกลาง 1,091,805 1,572,100 988,899.00 1,648,780   25,437,000 

รวมงานงบกลาง 1,091,805 1,572,100 988,899.00 1,648,780   25,437,000 

รวมแผนงานงบกลาง 1,091,805 1,572,100 988,899.00 1,648,780   25,437,000 

รวมทุกแผนงาน 30,675,399 37,031,681.29 35,453,379.11 49,762,460   75,394,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั �วไปประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

อาํเภอวงันํ$าเยน็  จงัหวดัสระแก้ว 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั $งสิ$น  75,394,000  บาท   ตั $งจ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  ภาษีจดัสรร  
และเงินอดุหนุนทั �วไป 

 
แผนงานบริหารงานทั �วไป  

(รหสั  00110) 
งานบริหารทั �วไป (รหสั  00111)     รวม  14,316,400   บาท 
1. งบบคุลากร        รวม   9,542,040   บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม   5,866,200   บาท 

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหสั 210100)   จาํนวน  532,080   
บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายก / รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล    
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก (รหสั 210200)   

         จาํนวน  45,600   บาท 
           เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล   

1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหสั 210300)  จาํนวน  45,600   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพเิศษของนายก / รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล    

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  (รหสั 210400) จาํนวน   90,720  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล   

1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  (รหสั 210600)   จาํนวน 5,152,200   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารส่วนตําบล     

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)      รวม     3,675,840   บาท 
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสั  220100)   จาํนวน 2,071,080  บาท 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานส่วนตําบล จาํนวน 8 อตัรา ไดแ้ก่ ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
/ รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล / หวัหน้าสาํนกังานปลดั / นกัพฒันาชุมชน / นักวเิคราะหฯ์ / นกัทรพัยากร
บุคคล / เจา้พนกังานธุรการ / เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
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 1.2.2 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหสั  220200)  จาํนวน  132,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว / เงนิเพิ�มตามคุณวุฒ ิ/ ค่าตอบแทนพเิศษที�เป็นคุณสมบตั ิ
เฉพาะตําแหน่ง / เงนิเพิ�มค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนสาํหรบัผูบ้รหิาร / ค่าตอบแทนรายเดอืน ของ
พนกังานส่วนตําบล   

1.2.3 เงินประจาํตาํแหน่ง  (รหสั  220300)   จาํนวน  168,000    บาท 
             เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตําแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  เงนิประจาํตําแหน่งรองปลดัองคก์าร
บรหิารส่วนตําบล และเงนิประจาํตําแหน่งหวัหน้าสาํนกังานปลดั   
  1.2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหสั  220600)   จาํนวน 1,148,760  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจา้ง พนกังานจา้งตามภารกจิ / พนกังานจา้งทั �วไป  จาํนวน 9 อตัรา ไดแ้ก่ ผูช่้วย
นกัวเิคราะหฯ์ / ผูช่้วยเจา้พนกังานบนัทกึขอ้มลู / ผูช่้วยพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั / ผูช่้วยเจา้
พนกังานธุรการ / แมค่รวั / ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน / คนงาน(บนัทกึขอ้มลู) / คนงาน(ภารโรง) / 
คนงาน(ยาม)    
  1.2.5 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหสั  220700) จาํนวน  156,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทั �วไป 
 
 2. งบดาํเนินการ   รวม    4,535,160  บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน       รวม       286,160  บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ 
   แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น  (รหสั 310100)  จาํนวน  134,160  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเงนิประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณพีเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ใหแ้ก่ พนกังานส่วน
ทอ้งถิ�น และพนกังานจา้ง ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล   
  2.1.2  ค่าเช่าบ้าน  (รหสั  310400)    จาํนวน   72,000  บาท 
       เพื�อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนตําบลที�มสีทิธติามระเบยีบฯ  
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั  310500)  จาํนวน  80,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของผูบ้รหิารทอ้งถิ�น / พนกังานส่วนตําบล   
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 2.2 ค่าใช้สอย    รวม   2,255,000   บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ  (รหสั  320100)              จาํนวน   500,000   บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ให้ผู้รบัจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร 
ค่าจา้งเหมาทําความสะอาด เป็นต้น ค่าบอกรบัวารสาร ค่าเยบ็หรอืเขา้ปกหนังสอื ค่าจา้งเหมาถ่ายแบบพมิพ์
เขยีว ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าจ้างจดัทําเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม และ
สมัมนา ค่าตดิตั ;งไฟฟ้า ค่าตดิตั ;งประปา ค่าตดิตั ;งโทรศพัท ์ค่าตดิตั ;งอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ     
  2.2.2 รายจ่ายเกี�ยวกบัการรบัรองและพิธีการ (รหสั 320200)   จาํนวน 400,000  บาท 
   (1) ค่ารบัรองในการต้อนรบับุคคลหรอืคณะบุคคล เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่า
ของขวญั ค่าพมิพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องในการเลี;ยงรบัรองรวมทั ;งบรกิาร เพื�อเป็นค่ารบัรองในการ
ตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล ที�ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี�ยมชม หรอืทศันศกึษาดงูาน ฯลฯ 
  (2) ค่ารบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิ�น หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการที�ไดร้บั
แต่งตั ;งตามกฎหมาย หรอืการประชุมระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอื
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกบัรฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน เพื�อจา่ยเป็นค่าอาหาร เครื�องดื�มอาหารว่างต่าง ๆ 
เครื�องใชใ้นการเลี;ยงรบัรองและค่าบรกิารอื�น ๆ ซึ�งจาํเป็นตอ้งจา่ยที�เกี�ยวกบัการเลี;ยงรบัรองในการประชุม ฯลฯ     
           (3) ค่าใชจ้า่ยในพธิตีั ;งศาลพระพรหม ศาลพระภมู ิศาลเจา้ที� พธิศีาสนา พธิทีาํบุญเลี;ยงพระ    
วนัขึ;นปีใหม ่ฯลฯ      
  2.2.3 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
            ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  (รหสั  320300)   จาํนวน  1,055,000   บาท   
  - ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ   ตั ;งไว ้        150,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเป็นค่าเบี;ยเลี;ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการเดนิทางไป
ราชการ หรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตําบล ลกูจา้ง และพนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารส่วนตําบล    
  - ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการเลอืกตั ;ง      ตั ;งไว ้   700,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการเลอืกตั ;ง หรอืเลอืกตั ;งซ่อมนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารส่วนตําบล  
  - ค่าใชจ้า่ยโครงการบา้นทอ้งถิ�นไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั          ตั ;งไว ้  200,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายดําเนินโครงการบา้นทอ้งถิ�นไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั  
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  - ค่าใชจ้า่ยอื�น   ตั ;งไว ้   5,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าของขวญั ของรางวลั หรอืเงนิรางวลั  ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้และ
พวงมาลา ฯลฯ สาํหรบัวนัสําคญัหรอืโอกาสที�จาํเป็นต่าง ๆ ตามวาระ   
  2.2.4 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมทรพัยสิ์น  (รหสั  320400)  จาํนวน 300,000 บาท 
 เพื�อจ่ายค่าบํารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าบํารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรกัษา
หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิอื�น ๆ   
 
 2.3 ค่าวสัด ุ                 รวม   1,070,000   บาท 
  2.3.1 วสัดสุาํนักงาน  (รหสั 330100)             จาํนวน  150,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชส้ําหรบัใชภ้ายในสาํนกังาน  เช่น เครื�องเขยีน แบบพมิพ ์
กระดาษ เกา้อี;พลาสตกิ ธงชาต ินํ;าดื�ม ฯลฯ    
  2.3.2 วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ (รหสั  330200)   จาํนวน  20,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส ์สายไฟฟ้า ฯลฯ   

2.3.3 วสัดงุานบ้านงานครวั  (รหสั  330300)            จาํนวน  30,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครวัสาํหรบัใชภ้ายในสาํนกังาน เช่น นํ;ายาถูพื;น นํ;ายา
ลา้งหอ้งนํ;า ไมก้วาด ไมถู้พื;น จาน ชาม ชอ้น แกว้นํ;า กระดาษชําระ ฯลฯ   

2.3.4 วสัดยุานพาหนะและขนส่ง  (รหสั 330700)  จาํนวน  100,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี� ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ฯลฯ   

2.3.5 วสัดเุชื$อเพลิงและหล่อลื�น  (รหสั  330800)  จาํนวน  700,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุเชื;อเพลงิและหล่อลื�น ต่าง ๆ สาํหรบัรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เครื�องสบูนํ;า 
เครื�องตดัหญา้ ฯลฯ   

2.3.6 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  (รหสั  331100)  จาํนวน  20,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์ที�ใชโ้ฆษณาประชาสมัพนัธ ์เช่น ฟิลม์ ป้ายประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบั
ประชาสมัพนัธ ์วารสารประชาสมัพนัธ ์ไมอ้ดั ส ีฯลฯ   
   2.3.7 วสัดคุอมพิวเตอร ์ (รหสั  331400)   จาํนวน  50,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์เช่น แป้นพมิพ ์แผ่นบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ ์ผา้
หมกึ กระดาษต่อเนื�อง ตลบัผงหมกึ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ   
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2.4 ค่าสาธารณูปโภค       รวม      924,000    บาท 
2.4.1 ค่าไฟฟ้า  (รหสั  340100)     จาํนวน   780,000   บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าในกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล    
2.4.2 ค่านํ$าประปา (รหสั  340200)    จาํนวน  18,000   บาท 

  เพื�อจา่ยเป็นค่านํ;าประปาในกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล   
2.4.2 ค่าโทรศพัท ์ (รหสั  340300)    จาํนวน  36,000  บาท 

เพื�อจา่ยเป็นค่าบรกิารโทรศพัทข์องสาํนกังาน โทรศพัทเ์คลื�อนที� ฯลฯ   
2.4.3 ค่าไปรษณีย ์ (รหสั  340400)    จาํนวน   30,000  บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าไปรษณยี ์ค่าโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ    
2.4.4 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม  (รหสั  340500)  จาํนวน   60,000  บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต  
 

3. งบลงทุน        รวม      184,200   บาท 
 3.1 ค่าครภุณัฑ ์       รวม       84,200   บาท 

3.1.1 ครภุณัฑส์าํนักงาน  (รหสั  410100)   จาํนวน   71,200   บาท 
                (1) ค่าจดัซื;อโต๊ะเอนกประสงค ์ขาชุบโครเมี�ยม ขนาด 180x60x75 ซ.ม. จาํนวน 20 ตวั ตั ;งไว ้ 
40,000 บาท เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�
ไมไ่ดก้ําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์  
                (2) ค่าจดัซื;อโต๊ะประชุมขาเหลก็ ขนาด 4-6 ที�นั �ง จาํนวน 1 ตวั      ตั ;งไว ้   21,000      บาท         
เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไม่ไดก้ําหนด
ในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์  
                (3) ค่าจดัซื;อเก้าอี;ประชุม  จาํนวน  6  ตวั                               ตั ;งไว ้   10,200      บาท         
เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไม่ไดก้ําหนด
ในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ 

3.1.2 ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั  (รหสั  410900)  จาํนวน    13,000     บาท 
                (1) ค่าจดัซื;อตูเ้ยน็ ขนาด 5 ควิ บกิฟุต   จาํนวน 2 ตู ้        ตั ;งไว ้     13,000      บาท 
   โดยมรีายละเอยีดดงันี; 
   1) ขนาดที�กําหนดเป็นความจภุายในขั ;นตํ�า 
   2) ขนาดความจไุมน้่อยกว่า 5 ควิ บกิฟุต เป็นรุน่ที�ไดร้บัฉลากประสทิธภิาพ เบอร ์5  
   ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 

3) การจัดซื;อตู้ เย็นขนาดอื�นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา      
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  3.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง     รวม      100,000   บาท 
  3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ (รหสั  420900)  จาํนวน  100,000   บาท 
  (1) โครงการตั ;งศาลพระพรหม ศาลพระภมู ิศาลเจา้ที� บรเิวณที�ทําการองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลทุ่งมหาเจรญิ        ตั ;งไว ้    100,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งฐานตั ;งศาลพระพรหม ศาลพระภมู ิศาลเจา้ที� ค่าจดัซื;อตวัศาลพระพรหม ศาล
พระภูม ิศาลเจา้ที� องคพ์ระพรหม และอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามแบบ อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด 

 
 

 4. งบเงินอดุหนุน       รวม   55,000   บาท 
 4.1 เงินอดุหนุน       รวม   55,000   บาท 
  4.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)       จาํนวน   55,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซื;อหรอืการจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น อําเภอวงันํ;าเยน็  ใหแ้ก่ ที�ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็    ตั ;งไว ้ 55,000     บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซื;อหรอืการจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น อําเภอวงันํ;าเยน็ ของที�ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็   
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 งานบริหารงานคลงั (รหสั 00113)           รวม    2,874,050   บาท 
 1. งบบคุลากร              รวม    2,219,040   บาท  
 1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ)            รวม    2,219,040   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสั 220100)         จาํนวน  1,193,880  บาท 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานส่วนตําบล จาํนวน 6 อตัรา ไดแ้ก่  หวัหน้าส่วนการคลงั / นกัวชิาการ
เงนิและบญัช ี/ เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี/ เจา้พนกังานพสัดุ / เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้/ เจา้พนกังาน
ธุรการ  

1.1.2 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหสั  220200)  จาํนวน  72,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว / เงนิเพิ�มตามคุณวุฒ ิ/ ค่าตอบแทนพเิศษที�เป็น
คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ของพนกังานส่วนตําบล    

1.1.3 เงินประจาํตาํแหน่ง  (รหสั  220300)   จาํนวน  42,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตําแหน่งหวัหน้าส่วนการคลงั   
  1.1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหสั  220600)   จาํนวน 803,160  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจา้ง พนกังานจา้งตามภารกจิ / พนกังานจา้งทั �วไป จาํนวน 6 อตัรา ไดแ้ก่ ผูช่้วย
นกัวชิาการเงนิและบญัช ี/ ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ / ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี/ ผูช่้วยเจา้พนกังาน
จดัเกบ็รายได ้/ ผูช่้วยเจา้พนกังานบนัทกึขอ้มลู / ผูช่้วยเจา้หน้าที�ประปา  
  1.1.5 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหสั  220700) จาํนวน  108,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทั �วไป   
 

2. งบดาํเนินการ       รวม     505,210   บาท  
 2.1 ค่าตอบแทน   รวม    185,210    บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ 
   แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น  (รหสั 310100)  จาํนวน   83,210   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเงนิประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณพีเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ใหแ้ก่ พนกังานส่วน
ทอ้งถิ�น และพนกังานจา้ง ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล   
  2.1.2  ค่าเช่าบ้าน  (รหสั  310400)    จาํนวน  72,000   บาท 
       เพื�อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนตําบลที�มสีทิธติามระเบยีบ  
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั  310500)  จาํนวน  30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนตําบล  
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 2.2 ค่าใช้สอย     รวม   180,000  บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ  (รหสั  320100)      จาํนวน  100,000  บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ให้ผู้รบัจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร 
ค่าจา้งเหมาทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าเยบ็หรอืเขา้ปกหนังสอื ค่าจา้งเหมาถ่ายแบบพมิพ์เขยีว ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม และสมัมนา ฯลฯ   
  2.2.2 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
              ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  (รหสั  320300)   จาํนวน    50,000   บาท   
  - ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ   ตั ;งไว ้       30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเป็นค่าเบี;ยเลี;ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการเดนิทางไป
ราชการ หรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตําบล และพนกังานจา้ง   
  - ค่าใชจ้่ายโครงการจดัทาํแผนที�ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ      ตั ;งไว ้   20,000     บาท 
            เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการจดัทําแผนที�ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ   
  2.2.3 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมทรพัยสิ์น  (รหสั  320400)  จาํนวน 30,000 บาท 
     เพื�อจา่ยค่าบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมครภุณัฑ ์เช่น เครื�องพมิพด์ดี เครื�องโทรสาร เครื�องคอมพวิเตอร ์ตู้ โต๊ะ 
ฯลฯ   
 2.3 ค่าวสัด ุ                 รวม   140,000   บาท 
  2.3.1 วสัดสุาํนักงาน  (รหสั 330100)             จาํนวน  80,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชส้ําหรบัใชภ้ายในสาํนกังาน  เช่นเครื�องเขยีน แบบพมิพ ์
กระดาษ ธงชาต ินํ;าดื�ม ฯลฯ   
  2.3.2 วสัดคุอมพิวเตอร ์ (รหสั  331400)   จาํนวน  60,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์เช่น แป้นพมิพ ์แผ่นบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ ์ผา้
หมกึ กระดาษต่อเนื�อง ตลบัผงหมกึ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ   

3. งบลงทุน        รวม      149,800     บาท 
 3.1 ค่าครภุณัฑ ์       รวม      149,800     บาท 

3.1.1 ครภุณัฑส์าํนักงาน  (รหสั  410100)   จาํนวน    90,000     บาท 
              (1) ค่าจดัซื;อตู้เกบ็เอกสารแบบรางเลื�อน ระบบพวงมาลยั(ฐานรางลอย) ชุด 8 หน้า ตั ;งไว ้ 90,000 
บาท เพื�อใช้ในกจิการขององค์การบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาท้องตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี; 
            - ตู้หน้าเดยีว ขนาดลกึไม่น้อยกว่า 34 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม. 
จาํนวน 2 ตู ้
            - ตูส้องหน้า ขนาดลกึไมน้่อยกว่า 64 ซม. กวา้งไมน้่อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม. จาํนวน 
3 ตู ้
            - ประกอบดว้ยชั ;นจดัเกบ็ 5 ระดบัชั ;น / จดัเกบ็แฟ้มตั ;งหนา 3’’ ไดป้ระมาณ 480 แฟ้ม  
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3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (รหัส 411600)   จาํนวน   59,800 บาท 
(1) คา่จดัซื >อเครื0องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที0 1 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ >ว)                            
      จํานวน 2 เครื0อง                                              ตั >งไว้        44,000   บาท       
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกนหลกั ( 4 core) หรอื 8 แกนเสมอืน (8 Thread) 
โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพื;นฐานไมน้่อยกว่า 2.7 GHz จาํนวน 1 หน่วย                                             
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกว่า 6 MB            
- มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ�ง หรอืดกีว่า ดงันี;                      
1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มหีน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกว่า 1 GB หรอื     
2) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิตั ;งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที�สามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื           
3) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิตั ;งอยูบ่นแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที�มี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB                               
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดกีว่า มขีนาดไมน้่อยกว่า 4 GB                                     
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู(Hard Drive)ชนิดSATAหรอืดกีว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB จาํนวน 1 
หน่วย   - ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า จาํนวน 1 หน่วย                                                                                                                                     
--มช่ีองเชื�อมต่อระบบเครอืข่าย ( Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีว่า จาํนวน
ไม ่ น้อยกว่า 1 ช่อง                                                                                                                                                                             
--มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์                                                                                                                                         
มจีอภาพแบบ LCD หรอืดกีว่า ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ;ว 
จาํนวน 1 หน่วย                                                                                                                             
(2) ค่าจดัซื;อเครื�องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ (30 หน้า/นาท)ี จาํนวน 2 เครื�อง ตั ;งไว ้  15,800   
บาท  โดยมรีายละเอยีดดงันี;                                                                                                                                                                                                                 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200 x 600 dpi                                                                                                  
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างไมน้่อยกว่า 30 หน้าต่อนาท ี(ppm)                                                                                                       
--สามารถพมิพเ์อกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้                                                                                          
-มหีน่วยความจาํ(Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 32 MB                                                                                                          
-มช่ีองเชื�อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดกีว่า จาํนวนไมน้่อยกว่า 1 ช่อง                      
-สามารถใชไ้ดก้บั A4, letter, legal และ Custom โดยมถีาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

(รหสั  00120) 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (รหสั 00123)   รวม   260,000   บาท 
 1. งบดาํเนินการ        รวม   210,000   บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม   180,000   บาท 
  1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
   ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ (รหสั  320300)  จาํนวน 180,000  บาท 
  (1) ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ตั ;งไว ้80,000 บาท 
            เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน   
  (2) ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล        ตั ;งไว ้100,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
วนัหยดุตดิต่อกนัหลายวนั เช่น เทศกาลวนัสงกรานต ์และเทศกาลวนัปีใหม ่ฯลฯ    
  1.2 ค่าวสัด ุ                รวม     30,000   บาท 
  1.2.1 วสัดอืุ�น ๆ  (รหสั 331700)             จาํนวน  30,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น กรวยจราจร ไฟฉาย 
กระบองไฟกระพรบิ เสื;อสะทอ้นแสง ฯลฯ  
 
 2. งบเงินอดุหนุน       รวม   50,000    บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม   50,000    บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)  จาํนวน      50,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัไฟปา่ ใหแ้ก่ กรมทหารพรานที� 13 / 
หน่วยประสานงานโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ในพื;นที�ปา่รอยต่อ 5 จงัหวดั (ภาคตะวนัออก)      
อนัเนื�องมาจากพระราชดาํร ิ       ตั ;งไว ้   50,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัไฟปา่ ใหแ้ก่ กรมทหาร
พรานที� 13 / หน่วยประสานงานโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ในพื;นที�ปา่รอยต่อ 5 จงัหวดั         
(ภาคตะวนัออก) อนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ  
 

 
 
 
 
 
 



 

-59- 
 

แผนงานการศึกษา 
(รหสั  00210) 

งานบริหารทั �วไปเกี�ยวกบัการศึกษา (รหสั  00211)          รวม     4,348,370   บาท 
 1. งบบคุลากร              รวม     3,262,920   บาท  
  1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ)           รวม     3,262,920   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน  (รหสั  220100)         จาํนวน 1,758,960   บาท 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานส่วนตําบล จาํนวน 7 อตัรา ไดแ้ก่  หวัหน้าส่วนการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม / นกัวชิาการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม / คร ู/ ครผููช่้วย   

1.1.2 เงินประจาํตาํแหน่ง  (รหสั  220300)   จาํนวน  42,000    บาท 
            เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตําแหน่งหวัหน้าส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   
  1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหสั  220600)   จาํนวน 1,281,960 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ / พนกังานจา้งทั �วไป จาํนวน 11 อตัรา ไดแ้ก่ ผูช่้วยเจา้
พนกังานธุรการ / ผูช่้วยครผููด้แูลเดก็  
  1.1.4 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหสั  220700) จาํนวน  180,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทั �วไป 
จาํนวน 11 อตัรา ไดแ้ก่ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ / ผูช่้วยครผููด้แูลเดก็  
 

2. งบดาํเนินการ       รวม     869,450   บาท  
 2.1 ค่าตอบแทน   รวม     259,450   บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ 
   แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น  (รหสั 310100)  จาํนวน  127,450  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเงนิประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณพีเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ใหแ้ก่ พนกังานส่วน
ทอ้งถิ�น และพนกังานจา้ง ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล   
  2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
                           (รหสั  310300)      จาํนวน  30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล และพนกังานจา้ง ที�
ไดร้บัคาํสั �งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ หรอืในวนัหยุดราชการ 
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  2.1.3  ค่าเช่าบ้าน  (รหสั  310400)    จาํนวน 72,000   บาท 
       เพื�อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนตําบลที�มสีทิธติามระเบยีบฯ 
  2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั  310500)  จาํนวน  30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนตําบล  
 
 2.2 ค่าใช้สอย    รวม    370,000  บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ  (รหสั  320100)           จาํนวน  200,000 บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ให้ผู้รบัจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร 
ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นต้น ค่าบอกรบัวารสาร ระเบยีบการปฏบิตังิาน หนังสอืต่าง 
ๆ ค่าเยบ็หรอืเขา้ปกหนงัสอื ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม และสมัมนา ฯลฯ     
  2.2.2 รายจ่ายเกี�ยวกบัการรบัรองและพิธีการ (รหสั 320200)   จาํนวน  20,000  บาท 
  เพื�อจ่ายเป็นค่ารบัรอง/ต้อนรบับุคคลหรอืคณะบุคคลที�มานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี�ยมชมงานของ
ส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   
  2.2.3 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
            ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  (รหสั  320300)   จาํนวน  100,000   บาท   
  - ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ      ตั ;งไว ้   100,000    บาท 
  เพื�อจา่ยเป็นเป็นค่าเบี;ยเลี;ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการ
เดนิทางไปราชการ หรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตําบล คร ูและพนกังานจา้ง 
 
  2.2.4 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมทรพัยสิ์น  (รหสั  320400)  จาํนวน   50,000 บาท 
 เพื�อจ่ายค่าบํารุงรกัษา หรือซ่อมแซมทรพัย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที�อยู่ในความรบัผิดชอบของส่วน
การศกึษาฯ   ค่าบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิอื�น ๆ   
 
 2.3 ค่าวสัด ุ                  รวม      240,000   บาท 
  2.3.1 วสัดสุาํนักงาน  (รหสั 330100)             จาํนวน  100,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชส้ําหรบัใชภ้ายในสาํนกังาน และอุปกรณ์ที�ใชใ้นศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ เช่น เครื�องเขยีน แบบเรยีน แบบพมิพ ์กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ เครื�องเขยีน ฯลฯ    
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  2.3.2 วสัดงุานบ้านงานครวั  (รหสั  330300)   จาํนวน  60,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อสิ�งของเครื�องใชต่้าง ๆ เช่น แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก นํ;ายาลา้งจาน นํ;ายา
เชด็กระจก ฯลฯ เพื�อใชใ้นสาํนกังาน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
  2.3.3 วสัดคุอมพิวเตอร ์ (รหสั  331400)   จาํนวน  80,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เกี�ยวกบัคอมพวิเตอรส์าํหรบัใชภ้ายในสํานกังาน และอุปกรณ์ที�ใชใ้น
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เช่น แผ่นดสิก ์หมกึพมิพ ์ตลบัผงหมกึ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ฯลฯ  

3. งบลงทุน        รวม    216,000    บาท 
 3.1 ค่าครภุณัฑ ์       รวม    136,000    บาท 

3.1.1 ครภุณัฑส์าํนักงาน  (รหสั  410100)   จาํนวน  61,000    บาท 
              (1) ค่าจดัซื;อชั ;นใส่ของ แบบ 6 ช่อง  จาํนวน 25  ชุด                          ตั ;งไว ้   25,000      
บาท เพื�อใชใ้นกจิการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 6 ศูนย ์ จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑ์
ที�ไมไ่ดก้ําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ 
              (2) ค่าจดัซื;อตูเ้หลก็บานเลื�อนกระจก    จาํนวน 8  ตู ้                        ตั ;งไว ้   36,000      
บาท ภายในมชีั ;นปรบัระดบัได ้2 ชั ;น (3 ช่อง) โครงสรา้งแขง็แรงสามารถวางซอ้นกนัได ้เพื�อใชใ้นกจิการของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 6 ศูนย ์ จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไมไ่ดก้ําหนดใน
มาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (รหัส 411600)   จาํนวน  66,000   บาท 
(1) คา่จดัซื >อคอมพิวเตอร์โน้ตบกุ  จํานวน  2  เครื0อง  ตั >งไว้       42,000    บาท 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั  ( 2 core) จาํนวน 1 หน่วย โดยมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรอืดกีว่า ดงันี; 
1. ในกรณีที�มหีน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื;นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมน้่อยกว่า 8 แกน หรอื 

2. ในกรณีที�มหีน่วยความจาํ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเรว็สญัญาณนาฬกิาพื;นฐานไมน้่อยกว่า 2.4 GHz   

- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR 3 หรอืดกีว่า ขนาดไมน้่อยกว่า 8 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมน้่อยกว่า 1  TB  จาํนวน  1  หน่วย 
- มจีอภาพที�รองรบัความละเอยีดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่น้อยกว่า  12  

นิ;ว 
- ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า  จาํนวน  1  หน่วย 
- มช่ีองเชื�อมต่อระบบเครอืข่าย  (Network interface)  แบบ  10/100/1000  Base – T  หรอื

ดกีว่าจาํนวนไมน้่อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกว่า  Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ  Biuetooth 
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(2) ค่าจดัซื;อเครื�องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network      จาํนวน 2 เครื�อง                                      

.                                                                                ตั ;งไว ้    24,000     บาท  
โดยมรีายละเอยีดดงันี;                                                                                                                                                                                                                 
-     มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi                                                                                                  
-     มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)                                                                                    
-     มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างสไีม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)                                                                                                       
-     มหีน่วยความจาํ(Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 128 MB                                                                                                          
-     สามารถพมิพเ์อกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้                                                                                          
-     มช่ีองเชื�อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดกีว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                      
-     มช่ีองเชื�อมต่อระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรอืดกีว่า จาํนวน
ไม ่ น้อยกว่า 1 ช่อง   หรอืสามารถใชง้านผ่านเครอืข่ายไรส้าย (Wi-Fi) ได ้                                                        
-    สามารถใชไ้ดก้บั A4, letter, legal และ Custom โดยมถีาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกว่า 
250 แผ่น  

3.1.3 ครภุณัฑอื์�น  (รหสั  411700)    จาํนวน    9,000     บาท 
               (1) ค่าจดัซื;อโต๊ะหนิอ่อนพรอ้มเกา้อี;  จาํนวน  2  ชุด                  ตั ;งไว ้    9,000      บาท 
เพื�อใชใ้นกจิการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไมไ่ด้
กําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์    
 
 3.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง      รวม   80,000    บาท 
  3.2.1 ค่าบาํรงุรกัษาและปรบัปรงุที�ดินและสิ�งก่อสร้าง   
                            (รหสั 421100)      จาํนวน 80,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าบาํรงุรกัษา หรอืซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้งที�อยูใ่นความรบัผดิชอบของส่วนการศกึษาฯ เช่น
อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุกศูนย ์ฯลฯ   
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (รหสั  00212)   รวม   12,117,400   บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม     5,149,000   บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม   1,840,420   บาท 
 1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
                  ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300) จาํนวน  1,840,420  บาท 
(1) ค่าใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา  
   เป็นค่าอาหารกลางวนั      ตั ;งไว ้    935,200      บาท  

เพื�อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนั ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหา
เจรญิ จาํนวน 6 ศูนย ์ (20 บาท ต่อคน / 167 คน / จาํนวน 280 วนั)  แยกเป็น 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิ        35 คน / 20 บาท / 280 วนั  จาํนวน  196,000  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรบุพฒันา 26 คน / 20 บาท / 280 วนั  จาํนวน  145,600  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสามคัค ี       36 คน / 20 บาท / 280 วนั  จาํนวน  201,600  บาท
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดา           19 คน / 20 บาท / 280 วนั  จาํนวน  106,400  บาท 

         เพื�อดาํเนินการเบกิหกัผลกัส่งเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามของสถานศกึษา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข               31 คน / 20 บาท / 280 วนั จาํนวน 173,600  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซบัเจรญิ             20 คน / 20 บาท / 280 วนั  จาํนวน 112,000  บาท

เพื�อดาํเนินการโดยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหาเจรญิ เนื�องจากเป็นศูนยจ์ดัตั ;งขึ;นใหม่ 
  (2) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาขั ;นพื;นฐาน (ค่าใชจ้่ายรายหวั)    ตั ;งไว ้  283,900    บาท 
 เพื�อเป็นค่าจดัสรรใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหาเจรญิ จาํนวน 6 ศูนย ์
(1,700 บาท ต่อคน) แยกเป็น 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิ        35 คน   จาํนวน    59,500  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรบุพฒันา 26 คน   จาํนวน    44,200  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสามคัค ี         36 คน  จาํนวน    61,200  บาท           
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดา           19 คน   จาํนวน    32,300  บาท 

         เพื�อดาํเนินการเบกิหกัผลกัส่งเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามของสถานศกึษา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข                31 คน     จาํนวน    52,700  บาท 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซบัเจรญิ              20 คน   จาํนวน    34,000  บาท 

  เพื�อดาํเนินการโดยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหาเจรญิ เนื�องจากเป็นศูนยจ์ดัตั ;งขึ;นใหม่ 
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  (3) ค่าใชจ้า่ยในการสาํรวจและจดัทําฐานขอ้มลูเกี�ยวกบัเดก็    ตั ;งไว ้    3,000    บาท 
 เพื�อเป็นค่าใชจ้่ายในการสํารวจและจดัทําฐานขอ้มลูเกี�ยวกบัเดก็ อายุระหว่าง 1 - 3 ขวบ ภายในตําบล
ทุ่งมหาเจรญิ  

 (4) ค่าใชจ้่ายในโครงการพฒันาหลกัสตูรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ตั ;งไว ้    20,000     บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ฯลฯ     

  (5) ค่าใชจ้า่ยโครงการวนัแห่งความภูมใิจยวุบณัฑติศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ตั ;งไว ้ 75,000   บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าดําเนินงานโครงการวนัแห่งความภูมใิจยุวบณัฑติ จาํนวน 6 ศูนย ์ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิ , ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรบุพฒันา , ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดา , 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสามคัค ี, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซบัเจรญิ 
  (6) ค่าใชจ้า่ยในโครงการแข่งขนักฬีาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เชื�อมสมัพนัธต์ําบลทุ่งมหาเจรญิ             
ตั ;งไว ้   75,000  บาท  เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัการแขง่ขนักฬีาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เชื�อมความสมัพนัธ ์ตําบลทุ่งมหา
เจรญิ  ค่าใชจ้่ายประกอบดว้ย ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื�องดื�ม วสัดุอุปกรณ์การแขง่ขนักฬีา ค่าเครื�องแต่ง
กาย ค่าวงดุรยิางคข์บวนพาเหรด และค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ   
            (7) ค่าใชจ้า่ยในการจดังานแสดงผลงานการศกึษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็    ตั ;งไว ้ 75,000    บาท 

เพื�อจา่ยเป็นค่าจดังานแสดงผลงานการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เช่น การแสดงผลงานทาง
วชิาการ การแสดงของเดก็ การประกวดของเดก็ การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซี�ยน ฯลฯ  จาํนวน 
6 ศูนย ์       
          (8) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํวารสารเผยแพรผ่ลงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็      ตั ;งไว ้ 60,000    บาท 
       เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัจดัทาํวารสารเผยแพรผ่ลงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 6 ศูนย ์ๆ ละ10,000 บาท 
       (9) ค่าใชจ้่ายโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิประจาํปี 2560  ตั ;งไว ้43,000 บาท 

เพื�อจา่ยเป็นค่าดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิ ในการส่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 19 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
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7, โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการคา่ยลกูเสือวยัใส     จํานวน  4,000  บาท 
13. โครงการชวนลกูเลา่นิทานสานฝัน รักการอา่น  จํานวน  2,000  บาท 
14. โครงการสถานศกึษาปลอดยาเสพติด   จํานวน  2,000  บาท 
15. โครงการอาหารปลอดภยัปลอดโรคในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน  3,000  บาท 
(16) โครงการพฒันาความสามารถเด็กทางพฒันาการ 4 ด้าน จํานวน  3,000  บาท 
(17) โครงการนิทานพื >นบ้าน     จํานวน  3,000  บาท 
(18) โครงการแปรรูปอาหารเพื0อสขุภาพ   จํานวน  2,000  บาท 
(19)โครงการกวนกระยาสารท     จํานวน  2,000  บาท 
 

         (10) ค่าใชจ้า่ยโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรบุพฒันาประจาํปี 2560 ตั ;งไว ้34,090  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรุบพฒันาในการส่งเสรมิ

การเรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 20 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
7. โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการป้องกนัลกูนํ >ายงุลาย    จํานวน  2,000  บาท 
13. โครงการหนนู้อยรักษ์สิ0งแวดล้อม     จํานวน  1,690  บาท 
14. โครงการนกัวิทยาศาสตร์น้อย    จํานวน  1,500  บาท 
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15. โครงการวนัฮารีรายอ  (ศาสนาอิสลาม)   จํานวน     300  บาท 
16. โครงการการละเลน่พื >นบ้านของไทย   จํานวน     500  บาท 
17. โครงการสง่เสริมแหลง่ทอ่งเที0ยวในชมุชน(นํ >าตกเขาตะกรุบ) จํานวน  1,300  บาท 
18. โครงการฟังนิทานพื >นบ้านไทย    จํานวน     800  บาท 
19. โครงการแมล่กูผกูพนัสานฝันฟันดี    จํานวน  1,000  บาท 
20. โครงการแลกเปลี0ยนเรียนรู้ในชมุชน (การทําหมวกสาน) จํานวน  3,000  บาท 
 

      (11) ค่าใชจ้า่ยโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสามคัค ีประจาํปี 2560 ตั ;งไว ้57,700  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเนินสามคัค ีในการส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 20 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
7. โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการหนรู้องได้     จํานวน  3,500  บาท 
13. โครงการทุง่มหาเจริญชวนชิม     จํานวน 15,500  บาท 
14. โครงการแมส่อนลกูทําขนมไทย    จํานวน  3,300  บาท 
15. โครงการมารยาทงาม สืบสานวฒันธรรมไทย  จํานวน  2,600  บาท 
16. โครงการสง่เสริมภมูิปัญญาไทยกบัอาชีพสานเสื0อกก จํานวน  3,000  บาท 
17. โครงการประกวดการเขียนเรียงความ   จํานวน  1,500  บาท 
18. โครงการจิตอาสาพฒันาวดั    จํานวน  1,500  บาท 
19. โครงการสารทเขมร หรือสารทดลตา   จํานวน  1,800  บาท 
20. โครงการลกูรักคนดี     จํานวน  3,000  บาท 
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      (12) ค่าใชจ้า่ยโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดา ประจาํปี 2560  ตั ;งไว ้ 33,750  บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดาในการส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 19 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
7. โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที0ยวในชมุชน    
 (นํ >าตกบ้านแก่งสะเดา)      จํานวน    610  บาท 
13. โครงการหนนู้อยรักผกัสวนครัว     จํานวน  1,220  บาท 
14. โครงการแมล่กูชว่ยลดภาวะโลกร้อน    จํานวน  2,000  บาท 
15. โครงการอนรัุกษ์และพฒันาสิ0งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั จํานวน  3,550  บาท 
16. โครงการประเพณีบญุเดือนเจ็ด บญุเบิกบ้าน  จํานวน    600  บาท 
17. โครงการฮลูลาฮปูหรรษา       จํานวน  1,800  บาท 
18. โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานที0      
 ในชมุชนบ้านแก่งสะเดา (อาชีพในชมุชนวิชาเลี >ยงหม)ู จํานวน     770  บาท 
19. โครงการสืบสานวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา     
 (ทําบญุวนัพระเดือนละครั >ง)    จํานวน  1,200  บาท 
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      (13) ค่าใชจ้า่ยโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข ประจาํปี 2560  ตั ;งไว ้ 52,500    บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแสนสุขในการส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 19 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
7. โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการเดก็ปฐมวยัใสใ่จภมูิปัญญาท้องถิ0น  จํานวน  2,500  บาท 
13. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมในสถานศกึษา จํานวน  5,000  บาท 
14. โครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั และความปลอดภยั    
 ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก     จํานวน  3,000  บาท 
15. โครงการผลิตสื0อ และบํารุงรักษาสื0อ   จํานวน  5,000  บาท 
16. โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยั  จํานวน  3,000  บาท 
17. โครงการปลกูต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน      
 และพฒันาสิ0งแวดล้อมภายในวดั    จํานวน  2,000  บาท 
18. โครงการจดัทําฐานข้อมลูแหลง่ทอ่งเที0ยว   จํานวน  5,000  บาท 
19. โครงการหนนู้อยรักษ์โลก     จํานวน  5,000  บาท 
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      (14) ค่าใชจ้า่ยโครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซบัเจรญิ ประจาํปี 2560  ตั ;งไว ้ 35,880   บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านซบัเจรญิในการส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 19 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการวนัขึ >นปีใหม่      จํานวน  2,000  บาท  
2. โครงการวนัเดก็        จํานวน  2,000  บาท 
3. โครงการวนัไหว้ครู      จํานวน  2,000  บาท 
4. โครงการวนัมาฆบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
5. โครงการวนัวิสาขบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
6. โครงการวนัอาสาฬหบชูา     จํานวน  2,000  บาท 
7. โครงการวนัเข้าพรรษา     จํานวน  2,000  บาท 
8. โครงการวนัแม่      จํานวน  2,000  บาท 
9. โครงการวนัลอยกระทง     จํานวน  2,000  บาท 
10. โครงการวนัพอ่        จํานวน  2,000  บาท 
11. โครงการวนัคริสต์มาส     จํานวน  2,000  บาท 
12. โครงการทศันศกึษา หนนู้อยเรียนรู้สู้ โลกกว้าง  จํานวน  2,000  บาท 
13. โครงการศกึษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฐมวยั จํานวน  1,820  บาท 
14. โครงการเดก็ดีมีเงินออม     จํานวน  1,390  บาท 
15. โครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั และพฒันาการของเดก็ จํานวน  2,160  บาท 
16. โครงการสง่เสริมและปลกูฝังด้านคณุธรรม      
 จริยธรรมของเด็กปฐมวยั     จํานวน  1,290  บาท 
17. โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที0ยวทางธรรมชาติ    
 นํ >าตกเขาตะกรุบ      จํานวน  1,800  บาท 
18. โครงการถ่ายทอดศลิปะ และภมูิปัญญาท้องถิ0น  จํานวน  1,180  บาท 
19. โครงการสง่เสริมทํานบํุารุงศาสนา      
 (กวาดลานวดัและทํานบํุารุงรักษา)   จํานวน  2,240  บาท 
 

      (15) ค่าใชจ้่ายโครงการการศกึษาเพื�อต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน  D.A.R.E   
     ตั ;งไว ้  56,400  บาท       
เพื�อจา่ยเป็นค่าค่าตอบแทนวทิยากร ตํารวจในโครงการ จาํนวน 94 ชั �วโมง ๆ ละ  600  บาท  
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1.2 ค่าวสัด ุ       รวม    3,308,580     บาท 
1.2.1 ค่าอาหารเสริม(นม)  (รหสั  330400)  จาํนวน  3,308,580   บาท 

 เพื�อดาํเนินงานจดัซื;ออาหารเสรมินม ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน  6 ศูนย ์ไดแ้ก่  
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งมหาเจรญิ / ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเขาตะกรุบพฒันา / ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

บา้นเนินสามคัค ี/ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแก่งสะเดา / ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแสนสุข และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
บา้นซบัเจรญิ จาํนวน 280 วนั  เป็นเงนิ  317,240  บาท  

เพื�อดําเนินการจดัซื;ออาหารเสรมินม ให้แก่โรงเรยีนในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ;น
พื;นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื;นที�รบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหาเจรญิ จาํนวน  8  โรงเรยีน ไดแ้ก่  

โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ / โรงเรยีนบา้นเขาตะกรุบพฒันา / โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ / โรงเรยีนบา้นซบั
เจรญิ / โรงเรยีนบา้นวงัจระเข ้/ โรงเรยีนบ้านแก่งสะเดา / โรงเรยีนบ้านด่านชยั  และโรงเรยีนบ้านพรสวรรค ์
จาํนวน 260 วนั เป็นเงนิ  2,991,340  บาท 

 
 

 2. งบเงินอดุหนุน       รวม    6,968,400    บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม    6,968,400    บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)   จาํนวน  6,968,400  บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั    ตั ;งไว ้     6,864,000   บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมกา
การศกึษาขั ;นพื;นฐาน (สพฐ.) ในเขตรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งมหาเจรญิ จาํนวน 8 โรงเรยีน 
ไดแ้ก่  
  โรงเรยีนบา้นมหาเจรญิ  จาํนวน 707 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ  2,828,000  บาท  

โรงเรยีนบา้นเขาตะกรุบพฒันา จาํนวน 264 คน / 20 บาท / 200วนั เป็นเงนิ  1,056,000  บาท   
  โรงเรยีนบา้นคลองใหญ่  จาํนวน 159 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    636,000  บาท 
  โรงเรยีนบา้นซบัเจรญิ  จาํนวน 151 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    604,000  บาท 
  โรงเรยีนบา้นวงัจระเข ้ จาํนวน 136 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    544,000  บาท 
  โรงเรยีนบา้นแก่งสะเดา  จาํนวน 144 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    576,000  บาท 
  โรงเรยีนบา้นด่านชยัพฒันา จาํนวน 82 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    328,000  บาท 
  โรงเรยีนบา้นพรสวรรค ์ จาํนวน 73 คน / 20 บาท / 200วนั   เป็นเงนิ    292,000  บาท 
  โดยจดัสรรให ้100% ในอตัราคนละ 20 บาท / คน / 200 วนั  รวมทั ;งสิ;น 1,716 คน เป็นเงนิ  6,864,000 บาท  
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  (2) อุดหนุนโครงการฝึกอาชพีทาํนํ;ายาเอนกประสงค ์ใหแ้ก่โรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดน      
บา้นคลองตะเคยีนชยั           ตั ;งไว ้   15,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอาชพีทาํนํ;ายาเอนกประสงค ์ของโรงเรยีนตํารวจตะเวน
ชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั   
  (3) อุดหนุนโครงการฝึกอาชพีขยายพนัธุไ์ก่พื;นเมอืง ใหแ้ก่โรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดน                       
บา้นคลองตะเคยีนชยั           ตั ;งไว ้   20,000   บาท   
   เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอาชพีขยายพนัธุไ์ก่พื;นเมอืง ของโรงเรยีนตํารวจ
ตะเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั  
          (4) อุดหนุนโครงการฝึกอาชพีการเลี;ยงเป็ดไขแ่หล่งอาหารโปรตนี  ใหแ้ก่โรงเรยีนตํารวจตะเวน 
ชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั          ตั ;งไว ้  20,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอาชพีการเลี;ยงเป็ดไขแ่หล่งอาหารโปรตนี ของโรงเรยีน
ตํารวจตะเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั  
        (5) อุดหนุนโครงการฝึกอาชพีขยายพื;นที�เลี;ยงกบ และขยายพนัธุก์บ ใหแ้ก่โรงเรยีนตํารวจตะเวน 
ชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั        ตั ;งไว ้ 20,000  บาท  
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอาชพีขยายพื;นที�เลี;ยงกบ และขยายพนัธุก์บ ของโรงเรยีน
ตํารวจตะเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั  
  (6) อุดหนุนโครงการการศกึษาเพื�อต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน และเยาวชน ใหแ้ก่
โรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั       ตั ;งไว ้  9,400   บาท    
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการการศกึษาเพื�อต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน และ
เยาวชน ของโรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั  
  (7) อุดหนุนโครงการเลี;ยงปลาดุกเพื�ออาหารกลางวนั ใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นพรสวรรค ์  
          ตั ;งไว ้  20,000   บาท    
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการเลี;ยงปลาดุกเพื�ออาหารกลางวนั ของโรงเรยีนบา้นพรสวรรค ์   
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งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั  (รหสั  00214)     รวม    85,000   บาท 
 1. งบเงินอดุหนุน       รวม       85,000   บาท 
  1.1 เงินอดุหนุน      รวม       85,000   บาท 
  1.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)   จาํนวน   85,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการสบืสานงานหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ่หุม้เซรามกิ  ใหแ้ก่โรงเรยีนวงัหลงั
วทิยาคม            ตั ;งไว ้  25,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการสบืสานงานหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ่หุม้เซรามกิ ของโรงเรยีน
วงัหลงัวทิยาคม   
  (2) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมประดษิฐด์อกไมจ้ากดนิหอม ใหแ้ก่โรงเรยีนวงัหลงัวทิยาคม    
          ตั ;งไว ้  20,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอบรมประดษิฐด์อกไมจ้ากดนิหอม ของโรงเรยีนวงัหลงั
วทิยาคม  
  (3) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร/บวชเนกขมับารมเีฉลมิพระเกยีรต ิใหแ้ก่โรงเรยีนวงัหลงั
วทิยาคม            ตั ;งไว ้  40,000   บาท   
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการบรรพชาสามเณร/บวชเนกขมับารมเีฉลมิพระเกยีรต ิของ
โรงเรยีนวงัหลงัวทิยาคม  
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แผนงานสาธารณสขุ 
(รหสั  00220) 

งานบริการสาธารณสขุและสาธารณสขุอื�น    (รหสั  00223)   รวม      210,000  บาท 
 1. งบเงินอดุหนุน       รวม      210,000  บาท 
  1.1เงินอดุหนุน       รวม      210,000  บาท 

1.1.1 เงินอดุหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์  
        (รหสั 610400)       จาํนวน  210,000  บาท 

  (1) อุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตตําบล ตั ;งไว ้     210,000  บาท 
 เพื�อสนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสุข โดยจดัสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม. หมูบ่า้นละ 7,500 
บาท ในการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข การแก้ปญัหา และการจดัการสุขภาพเบื;องตน้ หรอืกจิกรรมอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกจิ 
 
 
 
 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
(รหสั  00230) 

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์    (รหสั   00232)   รวม   40,000    บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม   40,000    บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม   40,000    บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
       ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน 40,000  บาท 
- ค่าใชจ้า่ยโครงการใหค้วามรูด้า้นสวสัดกิารผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ตั ;งไว ้     20,000    บาท  

เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานโครงการใหค้วามรูด้า้นสวสัดกิารผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ในเขตตําบลทุ่ง
มหาเจรญิ  

- ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอาชพีผูส้งูอาย ุและคนพกิาร  ตั ;งไว ้     20,000    บาท  
เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานโครงการฝึกอาชพีผูส้งูอาย ุและคนพกิาร  ในเขตตําบลทุ่งมหาเจรญิ        
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แผนงานเคหะและชุมชน 

(รหสั  00240) 

งานบริหารทั �วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน     (รหสั  00241)         รวม     4,690,780   บาท 
 1. งบบคุลากร              รวม     2,877,000   บาท  
  1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ)           รวม     2,877,000   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสั 220100)         จาํนวน 1,029,600   บาท 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานส่วนตําบล ไดแ้ก่  ผูอ้ํานวยการกองช่าง / นายช่างโยธา / นายช่างเขยีน
แบบ / นายช่างไฟฟ้า / เจา้พนกังานธุรการ  

1.1.2 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหสั  220200)  จาํนวน  96,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว / เงนิเพิ�มตามคุณวุฒ ิ/ ค่าตอบแทนพเิศษที�เป็น
คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ของพนกังานส่วนตําบล     

1.1.3 เงินประจาํตาํแหน่ง  (รหสั  220300)   จาํนวน  42,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตําแหน่งผูอ้ํานวยการกองช่าง    
  1.1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหสั  220600)   จาํนวน 1,519,080  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจา้ง พนกังานจา้งตามภารกจิ / พนกังานจา้งทั �วไป จาํนวน 13 อตัรา ไดแ้ก่ ผูช่้วยนาย
ช่างโยธา / ผูช่้วยเจา้พนกังานประปา / ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า / ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ / พนกังานขบัรถยนต ์/ 
พนกังานขบัเครื�องจกัรกลขนาดเบา(รถขยะ) / คนงานประจาํรถขยะ / คนงานทั �วไป    
  1.1.5 เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหสั  220700) จาํนวน  190,320  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชพีชั �วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทั �วไป   

2. งบดาํเนินการ       รวม   845,480    บาท  
  2.1 ค่าตอบแทน   รวม   215,480    บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ 
   แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น  (รหสั 310100)  จาํนวน  113,480  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเงนิประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณพีเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ใหแ้ก่ พนกังานส่วน
ทอ้งถิ�น และพนกังานจา้ง ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล    
  2.1.2  ค่าเช่าบ้าน  (รหสั  310400)    จาํนวน   72,000   บาท 
       เพื�อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนตําบลที�มสีทิธติามระเบยีบฯ  
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั  310500)  จาํนวน    30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนตําบล   
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  2.2 ค่าใช้สอย    รวม    180,000    บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ  (รหสั  320100)      จาํนวน  100,000   บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ให้ผู้รบัจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร 
ค่าจา้งเหมาถ่ายแบบพมิพเ์ขยีว ค่าเยบ็หรอืเขา้ปกหนังสอื ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม และสมัมนา 
ฯลฯ   
  2.2.2 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
              ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  (รหสั  320300)   จาํนวน   30,000   บาท   
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ เป็นค่าเบี;ยเลี;ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และ
ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตําบล และพนกังานจา้ง  
  2.2.3 ค่าบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมทรพัยสิ์น  (รหสั  320400)  จาํนวน 50,000 บาท 
        เพื�อจา่ยค่าบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมครภุณัฑ ์เช่น รถยนต ์ เครื�องโทรสาร เครื�องคอมพวิเตอร ์ตู ้โต๊ะ ฯลฯ    
  2.3 ค่าวสัด ุ                รวม    450,000   บาท 
  2.3.1 วสัดสุาํนักงาน  (รหสั 330100)             จาํนวน  50,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชส้ําหรบัใชภ้ายในสาํนกังาน  เช่นเครื�องเขยีน แบบพมิพ ์
กระดาษ ดนิสอ ปากกา ฯลฯ  
  2.3.2 วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ(รหสั  330200)   จาํนวน  250,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุไฟฟ้า และวทิย ุเช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส ์ฯลฯ   
  2.3.3 วสัดกุ่อสร้าง  (รหสั  330600)    จาํนวน  100,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุก่อสรา้ง เช่น อฐิ หนิ ปนู ทราย เหลก็ สงักะส ีตะป ูเทปวดัระยะ ฯลฯ   
  2.3.4 วสัดคุอมพิวเตอร ์ (รหสั  331400)   จาํนวน  50,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อวสัดุอุปกรณ์เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์เช่น แผ่นดสิก ์หวัพมิพ ์ผา้หมกึ ตลบัผงหมกึ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ   

 

3. งบลงทุน        รวม    968,300     บาท 
  3.1 ค่าครภุณัฑ ์      รวม     68,300      บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน (รหัส  410100)   จํานวน   25,300      บาท 
(1) ค่าจดัซื;อโต๊ะทาํงาน   ขนาด 145x60x75 ซ.ม. จาํนวน 1 ตวั         ตั ;งไว ้      10,000     

บาทเพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครภุณัฑท์ี�
ไมไ่ดก้ําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ 
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 (2) ค่าจดัซื;อเกา้อี;ทํางานพนกัพงิสงู ปรบัโชค็ได ้  จาํนวน 1 ตวั         ตั ;งไว ้  2,800     บาท
เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไมไ่ด้
กําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

(3) ค่าจดัซื;อตูบ้านเลื�อนกระจก  ขนาด 4  ฟุต  จาํนวน 2 ตวั              ตั ;งไว ้   8,000   บาท
เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไมไ่ด้
กําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

(4) ค่าจดัซื;อตูเ้กบ็แบบฟอรม์  ขนาด 15 ลิ;นชกั   จาํนวน 1 ตวั           ตั ;งไว ้  4,500   บาท
เพื�อใชใ้นกจิการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล จดัซื;อตามราคาทอ้งตลาดเนื�องจากเป็นครุภณัฑท์ี�ไมไ่ด้
กําหนดในมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

 
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (รหัส 411600)   จาํนวน    43,000   บาท 
(1)  ค่าจดัซื;อคอมพวิเตอรโ์น้ตบุก     จาํนวน 1 เครื�อง                    ตั ;งไว ้  21,000  บาท 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั  ( 2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรอืดกีว่า ดงันี; 

1.ในกรณีที�มหีน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมคีวามเรว็
สญัญาณนาฬิกาพื;นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไมน้่อยกว่า 8 แกน หรอื 

2.ในกรณีที�มหีน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเรว็สญัญาณนาฬกิาพื;นฐานไมน้่อยกว่า 2.4 GHz   

- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR 3 หรอืดกีว่า ขนาดไมน้่อยกว่า 8 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมน้่อยกว่า 1  TB  จาํนวน  1  หน่วย 
- มจีอภาพที�รองรบัความละเอยีดไมน้่อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกว่า 12 นิ;ว 
- ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า  จาํนวน  1  หน่วย 
- มช่ีองเชื�อมต่อระบบเครอืข่าย  (Network interface)  แบบ  10/100/1000  Base – T  หรอื

ดกีว่าจาํนวนไมน้่อยกว่า  1  ช่อง 
สามารถใช้งานได้ไมน้่อยกวา่  Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ  Biuetooth      
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(2) คา่จดัซื >อเครื0องคอมพิวเตอร์                 จํานวน 1 เครื0อง               ตั >งไว้      22,000     บาท 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้่อยกว่า  4  แกนหลกั  (4  core)  หรอื  8  แกน  เสมอืน    

(8  Thread)  โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพื;นฐานไมน้่อยกว่า  2.7  GHz  จาํนวน  1  หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 

MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ  โดยมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  หรอืดกีว่า  ดงันี; 
1.เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มหีน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1GB  

หรอื 
2.มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั ;งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics    

Processing  Unit  ที�สามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า  1  GB  หรอื 
3.มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิตั ;งอยู่บนแผงวงจรหลกั  แบบ  Onboard  Graphics  ที�มี

ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า  1  GB 
- มหีน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรอืดกีว่า  มขีนาดไมน้่อยกว่า  4  GB   
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรอืดกีว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า  1  TB  

จาํนวน  1  หน่วย 
- ม ี DVD – RW  หรอืดกีว่า  จาํนวน  1  หน่วย 
- มช่ีองเชื�อมต่อระบบเครอืข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000  Base – T  หรอื

ดกีว่า  จาํนวนไมน้่อยกว่า  1  ช่อง 
- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์
-    มจีอภาพแบบ  LCD  หรอืดกีว่า  ม ี Contrast  Ratio  ไมน้่อยกว่า  600  :  1  และมขีนาดไม่

น้อยกว่า  18.5  นิ;ว  จาํนวน  1  หน่วย      
 

  3.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง                 รวม   900,000  บาท 
  3.2.1 ค่าบาํรงุรกัษาและปรบัปรงุที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  
          (รหสั  421100)      จาํนวน 900,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าบาํรงุรกัษา หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ สิ�งก่อสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลในหมู่บา้น 
เช่น หอกระจายขา่ว, เสยีงตามสาย,ระบบประปา,ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ,ถงัเกบ็นํ;า,ถนนลาดยาง,ถนน
คอนกรตี,ถนนลกูรงั,อาคารที�ทาํการ อบต. ฯลฯ    
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งานไฟฟ้าถนน  (รหสั  00242)      รวม      4,300,000   บาท 
1. งบลงทุน        รวม      3,900,000   บาท 

  1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง     รวม      3,900,000   บาท 
  1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค (รหสั  421000)  จาํนวน  3,900,000   บาท 
  (1) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็   ตั ;งไว ้    3,700,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ประกอบดว้ย 
  - หมูท่ี� 2 บา้นคลองจระเข ้ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
มพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 3 บา้นพรสวรรค ์ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็  ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร 
หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 4 บา้นแก่งสะเดา ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็  ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร 
หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 5 บา้นคลองตะเคยีนชยั ตั ;งไว ้ 224,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ช่วงที� 1 ผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที� 2 ผวิจราจรกวา้ง 3 
เมตร ระยะ ทาง 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 402 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.
ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 7 บา้นซบัเจรญิ ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมพีื;นที�
คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 8 บา้นด่านชยัพฒันา ตั ;งไว ้ 221,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 9 บา้นวงัสุเทพ  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมพีื;นที�
คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
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         - หมูท่ี� 10 บา้นเขาตะกรบุพฒันา  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร 
หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 16 บา้นสนัตะวา  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
มพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 18 บา้นแสนสุข  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมี
พื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
          - หมูท่ี� 21 บา้นไพรวลัย ์ ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
มพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 22 บา้นชยัอุดม  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมี
พื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 23 บา้นคลองเจรญิ  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมี
พื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด  
  - หมูท่ี� 27 บา้นพรนิมติ  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
มพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  - หมูท่ี� 28 บา้นสระหลวง  ตั ;งไว ้ 231,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หรอื
มพีื;นที�คอนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
             - หมูท่ี� 24 บา้นแผ่นดนิทอง  ตั ;งไว ้ 252,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าขยายไหล่ทางถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไหล่กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 206 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรงัขา้ง
ละ 0.50 เมตร หรอืมพีื;นที�คอนกรตีไมน้่อยกว่า 412  ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
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  (2) โครงการปรบัปรงุ/ซ่อมแซมถนนลกูรงั   ตั ;งไว ้   200,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าปรบัปรงุ/ซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในหมู่บา้น  จาํนวน 1  สาย  ประกอบดว้ย 
  -หมูท่ี� 20 บา้นไรเ่หนือพฒันา ตั ;งไว ้ 200,000  บาท เพื�อจา่ยเป็นค่าปรบัปรงุ/ซ่อมแซมถนน
ลกูรงัภายในหมูบ่า้นไรเ่หนือพฒันา ผวิจราจรลกูรงักวา้งเฉลี�ย 5 เมตร  ระยะทาง 1,400 เมตร ตามแบบที� อบต.
ทุ่งมหาเจรญิกําหนด 

 
 

 2. งบเงินอดุหนุน       รวม      400,000   บาท 
  2.1เงินอดุหนุน       รวม      400,000   บาท 

2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ (รหสั 610200)   จาํนวน  400,000   บาท 
  (1) โครงการตดิตั ;งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   ตั ;งไว ้     400,000   บาท 
 เพื�ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอวงันํ;าเยน็ เป็นค่าใชจ้่ายในการตดิตั ;งไฟฟ้าสาธารณะใหแ้ก่ 
หมูบ่า้นในตําบลทุ่งมหาเจรญิ จาํนวน   4   หมูบ่า้น ประกอบดว้ย 
  -หมทูี�  6  บา้นคลองใหญ่ จาํนวน  100,000  บาท 
  -หมูท่ี� 13 บา้นชยัพฒันา  จาํนวน  100,000   บาท  
  -หมูท่ี� 17 บา้นชยัมงคลเจรญิลาภ จาํนวน  100,000   บาท  
  -หมูท่ี� 19 บา้นแสงตะวนั  จาํนวน  100,000   บาท   
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งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏิกลู (รหสั  00244)    รวม      395,000    บาท 
 1. งบดาํเนินการ        รวม      395,000    บาท 
  1.1 ค่าใช้สอย       รวม  340,000     บาท 
  1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
            ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  (รหสั  320300)   จาํนวน    340,000   บาท   
  - ค่าใชจ้า่ยในการกําจดัขยะมลูฝอย   ตั ;งไว ้    300,000     บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่ากําจดัขยะมลูฝอย ใหก้บัสาํนกังานเทศบาลเมอืงวงันํ;าเยน็  
           - ค่าใชจ้า่ยโครงการประเทศไทยไรข้ยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตั ;งไว ้40,000 
บาท 
 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จํานวน 2 
หมูบ่า้น 
     
  1.2 ค่าวสัด ุ                รวม      55,000   บาท 
  1.2.1 วสัดอืุ�น ๆ  (รหสั 331700)             จาํนวน  55,000   บาท 
    เพื�อจา่ยเป็นค่าจดัซื;อถงัขยะพลาสตกิ แบบทรงกระบอก สนํี;าเงนิ ขนาดความจุไมน้่อยกว่า 200 ลติร เจาะหู
รอ้ยเชอืกทั ;ง 2 ขา้ง พรอ้มสกรนีชื�อ และตราสญัลกัษณ์องคก์ารบรหิารส่วนตําบล จาํนวน 50 ใบ    
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
(รหสั  00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน   (รหสั  00252)  รวม    590,000    บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม    100,000    บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม    100,000    บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน 100,000   บาท 

  - ค่าใชจ้า่ยโครงการถ่ายทอดความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบอาชพี     ตั ;งไว ้      20,000    บาท 
 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกับการประกอบอาชพี และการ
บรหิารการตลาดใหก้บัเดก็ และเยาวชนในตําบลทุ่งมหาเจรญิ  
  - ค่าใชจ้า่ยโครงการคนไทยใจอาสาภายในตําบลทุ่งมหาเจรญิ      ตั ;งไว ้    40,000    บาท 
 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ และจดักิจกรรมกระตุ้นเตือนสร้างจติสํานึกของเด็ก และเยาวชน
ภายในตําบลทุ่งมหาเจรญิเพื�อดแูลผูท้ี�ดอ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป้ระสบสาธารณภยั  
  - ค่าใชจ้า่ยการดาํเนินงานศูนยเ์ยาวชนระดบัพื;นที�เพื�อสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพ
ตดิในเยาวชนนอกสถานศกึษา        ตั ;งไว ้    20,000    บาท 
 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานศูนยเ์ยาวชนระดบัพื;นที�เพื�อสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพ
ตดิในเยาวชนนอกสถานศกึษา  
  - ค่าใชจ้า่ยโครงการพฒันาเพื�อส่งเสรมิความมั �นคงของชาต ิ     ตั ;งไว ้    20,000    บาท 
 เพื�อเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการพฒันาเพื�อส่งเสรมิความมั �นคงของชาต ิ  
 
 2. งบเงินอดุหนุน       รวม       490,000    บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม       490,000    บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)   จาํนวน   490,000    บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อําเภอวงันํ;าเยน็ ประจาํปี 2560         
ใหแ้ก่ ศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอําเภอวงันํ;าเยน็  ตั ;งไว ้   150,000     บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อําเภอวงันํ;าเยน็ ประจาํปี 2560  
ของศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอําเภอวงันํ;าเยน็ 
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  (2) อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
ใหแ้ก่ ที�ทาํการปกครองจงัหวดัสระแกว้       ตั ;งไว ้   50,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนยอ์ํานวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัสระแกว้ 
  (3) อุดหนุนโครงการยทุธศาสตรส์ระแกว้เมอืงแห่งความสุข ภายใต ้4 ด ีวถิพีอเพยีง ใหแ้ก่
คณะกรรมการหมูบ่า้น ๆ ละ 10,000 บาท      ตั ;งไว ้    280,000    บาท   
  เพื�อใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น นํางบประมาณไปขบัเคลื�อนตามแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัสระแกว้ 
เมอืงแห่งความสุขภายใต ้4 ด ีวถิพีอเพยีง 
  (4) อุดหนุนโครงการ “อส./ชุมชนรว่มใจพฒันา” ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 
ใหแ้ก่ ที�ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็       ตั ;งไว ้   10,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนยอ์ํานวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัสระแกว้ 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
(รหสั  00260) 

งานบริหารทั �วไปเกี�ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (รหสั  00261) รวม    230,000    บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม    200,000    บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม     200,000   บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
       ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน  200,000  บาท 
- ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิการจดักจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ ตั ;งไว ้     100,000    บาท  

เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ เช่น พธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพร กจิกรรม
สาํนึกในพระคุณแม ่กจิกรรมเชื�อมความสมัพนัธใ์นครอบครวั กจิกรรมก่อสรา้งสาธารณประโยชน์ กจิกรรมเพื�อ
พฒันาเดก็และเยาวชน กจิกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ  

- ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิ5 ธนัวามหาราช ตั ;งไว ้100,000  
บาท  

เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ เช่น พธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพร กจิกรรม
สาํนึกในพระคุณพ่อ กจิกรรมเชื�อมความสมัพนัธใ์นครอบครวั กจิกรรมก่อสรา้งสาธารณประโยชน์ กจิกรรมเพื�อ
พฒันาเดก็และเยาวชน กจิกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ  
 
 2. งบเงินอดุหนุน       รวม     30,000    บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม     30,000    บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)  จาํนวน  30,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการ ”จดังานเฉลมิพระชนมพรรษาและงานรฐัพธิ”ี ประจาํปี 2560                 
ใหแ้ก่ที�ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็      ตั ;งไว ้     30,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ “จดังานเฉลมิพระชนมพรรษาและงานรฐัพธิ”ี ประจาํปี 2560  ของที�
ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็ 
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งานกีฬาและนันทนาการ     (รหสั  00262)     รวม     944,000   บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม     714,000   บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม     714,000   บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน  714,000  บาท 
- ค่าใชจ้า่ยโครงการวนัเดก็แห่งชาต ิประจาํปี 2560     ตั ;งไว ้     60,000   บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดังาน หรอืจดัซื;อของรางวลัสาํหรบัเดก็ และเยาวชนในเขตตําบลทุ่งมหา
เจรญิ ที�เขา้รว่มกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ 

- ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิการออกกําลงักาย    ตั ;งไว ้   224,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสรมิการออกกําลงักาย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์กฬีา จดัอบรมหรอื
รณรงคใ์หค้วามรูเ้กี�ยวกบักฬีาประเภทต่าง ๆ ใหแ้ก่หมูบ่า้นในตําบลทุ่งมหาเจรญิ เพื�อเป็นการส่งเสรมิการออก
กําลงักายของเดก็ เยาวชน และประชาชนในพื;นที�   

- ค่าใชจ้า่ยโครงการแขง่ขนักฬีาภายในตําบล ประจาํปีงบประมาณ 2560  ตั ;งไว ้200,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการแขง่ขนักฬีาภายในตําบลทุ่งมหาเจรญิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560      

- ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิการออกกําลงักาย (กฬีามวย)  ตั ;งไว ้   230,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสรมิการออกกําลงักาย (กฬีามวย) เช่น จดัซื;อเวทมีวย , วสัดุ
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการฝึกซอ้ม และแขง่ขนักฬีามวย ฯลฯ เพื�อเป็นการส่งเสรมิการออกกําลงักายของเดก็ เยาวชน 
และประชาชนในพื;นที�   
 
 2. งบเงินอดุหนุน       รวม      230,000   บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม      230,000   บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)  จาํนวน  230,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการแขง่ขนักฬีา – กรฑีา นกัเรยีนตําบลทุ่งมหาเจรญิ ระดบัประถมศกึษา 
ประจาํปีการศกึษา 2559 ใหแ้ก่เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ ตั ;งไว ้   100,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการแขง่ขนักฬีา – กรฑีา นกัเรยีนตําบลทุ่งมหาเจรญิ ระดบัประถมศกึษา
ประจาํปีการศกึษา 2559  ของเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ  
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  (2) อุดหนุนโครงการแขง่ขนักฬีา – กรฑีานกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาสตําบลทุ่งมหาเจรญิ 
ประจาํปีการศกึษา 2559  ใหแ้ก่เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ ตั ;งไว ้   40,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการแขง่ขนักฬีา – กรฑีานักเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาสตําบลทุ่งมหาเจรญิ 
ประจาํปีการศกึษา 2559  ของเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ  
  (3) อุดหนุนโครงการเขา้ค่ายลกูเสอื เนตรนารสีามญั ประจาํปีการศกึษา 2559  ใหแ้ก่เครอืขา่ย
พฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ      ตั ;งไว ้   90,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการเขา้ค่ายลกูเสอื เนตรนารสีามญั  ประจาํปีการศกึษา 2559                    
ของเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษามหาเจรญิ  
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งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ�น (รหสั  00263)    รวม    1,010,000   บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม       420,000  บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม       420,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน  420,000 บาท 
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสรมิการจดังานสบืสานวฒันธรรมประเพณสีงกรานต ์วนัผูส้งูอาย ุ          

และวนัไหล ประจาํปี 2560        ตั ;งไว ้   400,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในงานสบืสานวฒันธรรมประเพณวีนัสงกรานต ์วนัผูส้งูอาย ุและวนัไหล ในตําบล
ทุ่งมหาเจรญิ ในการจดัซื;อของชาํรว่ย และจดักจิกรรมต่าง ๆ ฯลฯ  

- ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิ�น   ตั ;งไว ้     20,000   บาท 
  เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิ�น   
 2. งบเงินอดุหนุน       รวม      590,000   บาท 
  2.1 เงินอดุหนุน      รวม      590,000   บาท 
  2.1.1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  (รหสั  610200)  จาํนวน   590,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการ ”สบืสานวฒันธรรมเบื;องบรูพา และงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้”       
ประจาํปี 2560   ใหแ้ก่ที�ทาํการปกครองอําเภอวงันํ;าเยน็     ตั ;งไว ้     80,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ “สบืสานวฒันธรรมเบื;องบรูพา และงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้” 
ประจาํปี  2560    
  (2) อุดหนุนโครงการจดัสรา้งอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว                                                    
ใหแ้ก่ที�ทาํการปกครองจงัหวดัสระแกว้      ตั ;งไว ้   100,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการจดัสรา้งอุทยานพุทธมณฑลสระแกว้  
  (3) อุดหนุนโครงการประเพณบุีญบั ;งไฟของตําบล  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   25,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเพณีบุญบั ;งไฟของตําบล หมูท่ี� 10 บา้นเขาตะกรบุพฒันา  
  (4) อุดหนุนโครงการประเพณบุีญบั ;งไฟของตําบล  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   25,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเพณีบุญบั ;งไฟของตําบล หมูท่ี� 20 บา้นไรเ่หนือพฒันา  
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  (5) อุดหนุนโครงการประเพณบุีญบั ;งไฟของตําบล  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   20,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเพณบุีญบั ;งไฟของตําบล หมูท่ี� 9 บา้นวงัสุเทพ  
  (6) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   100,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น เพื�อถวายเป็นพระราชกุศลองคส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  
  (7) อุดหนุนโครงการงานประเพณผีกูเสี�ยว  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   150,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดังานประเพณผีกูเสี�ยว ตําบลทุ่งมหาเจรญิ   
  (8) อุดหนุนโครงการงานประเพณบุีญเผวต  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   30,000    บาท 
           เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังานประเพณบุีญเผวต หมูท่ ี� 6 หมูท่ี� 23 และหมูท่ี�25   
  (9) อุดหนุนโครงการงานประเพณกีวนขา้วทพิย ์ 
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   10,000    บาท 
    เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดังานประเพณกีวนขา้วทพิย ์หมูท่ี� 5 บา้นคลองตะเคยีนชยั   
   (10) อุดหนุนโครงการประเพณลีอยกระทงของตําบลทุ่งมหาเจรญิ  
        ใหแ้ก่สภาวฒันธรรมตําบลทุ่งมหาเจรญิ   ตั ;งไว ้   50,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเพณลีอยกระทงของตําบลทุ่งมหาเจรญิ  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว   (รหสั  00264)  รวม   50,000  บาท 

1. งบดาํเนินการ       รวม   50,000  บาท 
1.1 ค่าใช้สอย       รวม   50,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน 50,000 บาท 
- ค่าใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิและประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที�ยว 
   ภายในตําบลทุ่งมหาเจรญิ     ตั ;งไว ้   50,000   บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมส่งเสรมิและประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที�ยว เช่น จดักจิกรรม
การท่องเที�ยว จดัทําปฏทินิท่องเที�ยว จดัทําเสื;อประชาสมัพนัธ ์หรอือื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวภายในตําบล
ทุ่งมหาเจรญิ 
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แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 
(รหสั  00310) 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื$นฐาน (รหสั 00312)     รวม      2,526,000   บาท 

1. งบลงทุน        รวม      2,526,000   บาท 
  1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง     รวม      2,526,000   บาท 
  1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค (รหสั  421000)  จาํนวน  2,526,000   บาท 
  (1) โครงการก่อสรา้งรั ;ว พรอ้มรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตั ;งไว ้    1,088,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งรั ;ว พรอ้มรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณที�ทาํการองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลทุ่งมหาเจรญิ ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  (2) โครงการก่อสรา้งศาลาที�พกัรมิทาง    ตั ;งไว ้    112,000   บาท 
            เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งศาลาที�พกัรมิทาง หมู่ที� 1 บา้นทุ่งมหาเจรญิ ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิ
กําหนด   
   (3) โครงการขยายเขตเสยีงตามสาย    ตั ;งไว ้    164,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าขยายเขตเสยีงตามสาย หมู่ที� 12 บา้นคลองพฒันา  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิ
กําหนด   
  (4) โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็  ตั ;งไว ้    263,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี� 23 บา้นคลองเจรญิ ตามแบบที� อบต.
ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  (5) โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็  ตั ;งไว ้    212,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ;าคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี� 25 บา้นเนินสามคัค ี ตามแบบที� อบต.
ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  (6) โครงการเจาะบ่อบาดาลพรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา         ตั ;งไว ้  161,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลพรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา หมู่ที� 14  บา้นคลองตะขบหวาน  ตาม
แบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  (7) โครงการเจาะบ่อบาดาลพรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา         ตั ;งไว ้  154,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลพรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา หมู่ที� 26  บา้นครีเีขตพฒันา  ตามแบบ
ที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
  (8) โครงการก่อสรา้งหอถงัส่งนํ;าประปาหมูบ่า้น   ตั ;งไว ้    170,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งหอถงัส่งนํ;าประปาหมูบ่า้น หมู่ที� 15 บา้นหนองเรอื  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิ
กําหนด   
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  (9) โครงการปรบัปรงุ/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น พรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา    
          ตั ;งไว ้  202,000   บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าปรบัปรงุ/ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้นพรอ้มขยายเขตท่อเมนทป์ระปา หมูท่ี� 11            
บา้นคลองขี;เหลก็  ตามแบบที� อบต.ทุ่งมหาเจรญิกําหนด   
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แผนงานการเกษตร 
(รหสั  00320) 

งานอนุรกัษ์แหล่งนํ$าและป่าไม้    (รหสั  00322)                รวม   70,000  บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม   70,000  บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม   70,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน 70,000  บาท 

  - ค่าใชจ้า่ยโครงการ “รกันํ;า รกัปา่ รกัษาแผ่นดนิ” ตําบลทุ่งมหาเจรญิ  ตั ;งไว ้   50,000  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ “รกันํ;า รกัปา่ รกัษาแผ่นดนิ”  ตําบลทุ่งมหาเจรญิ เพื�อเฉลมิพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเถลงิถวลัยราชสมบตั ิครบ 70 ปี  และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนีินาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  
  - ค่าใชจ้า่ยโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร(ีอพ.สธ.)          ตั ;งไว ้   20,000  บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร(ีอพ.สธ.)  
 

 
 

แผนงานการพาณิชย ์
(รหสั  00330) 

งานกิจการประปา (รหสั 00332)      รวม   900,000  บาท 
1. งบดาํเนินการ       รวม   900,000  บาท 

1.1 ค่าใช้สอย       รวม   900,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เข้า 
        ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  (รหสั  320300)  จาํนวน 900,000 บาท 
- ค่าใชจ้า่ยเพื�อดาํเนินการกจิการประปา    ตั ;งไว ้   900,000   บาท 

 เพื�อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในกจิการประปาหมูท่ี� 1 หมูท่ี� 2 หมูท่ี� 13 และหมูท่ี� 18 เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร 
ค่าบาํรงุ รกัษาซ่อมแซมระบบ ค่าวสัดุดาํเนินงาน ฯลฯ  
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แผนงานงบกลาง 
(รหสั  00410) 

งบกลาง   (รหสั  00411)      รวม    25,437,000    บาท 
1. งานงบกลาง        รวม    25,437,000   บาท 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (รหสั 110300)  จาํนวน    250,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง    
 1.2 เบี$ยยงัชีพผูส้งูอายุ  (รหสั 110700)               จาํนวน  17,770,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะหใ์หก้บัผูส้งูอาย ุ  
  1.3 เบี$ยยงัชีพผูพิ้การ (รหสั 110800)               จาํนวน    5,568,000 บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะหใ์หก้บัผูพ้กิาร   
 1.4 เบี$ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส ์ (รหสั 110900)   จาํนวน    120,000 บาท 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะหใ์หก้บัผูป้ว่ยโรคเอดส ์ 
1.5 สาํรองจ่าย  (รหสั 111000)             จาํนวน    900,000 บาท 

 เพื�อจา่ยในกรณฉุีกเฉิน หรอืเกี�ยวกบัการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั เช่น อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ภยั
แลง้ ภยัหนาว ภยัที�เกดิจากธรรมชาต ิฯลฯ    

1.6 รายจ่ายตามข้อผกูพนั  (รหสั 111100)   จาํนวน    350,000   บาท 
  - สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ     ตั ;งไว ้     350,000    บาท 
 เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพประจาํปี ตามหลกัเกณฑไ์มน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ค่าบรกิารสาธารณสุขที�ไดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ  

1.7 เงินช่วยเหลือพิเศษ (รหสั 111200)    จาํนวน  120,000  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกรณพีนกังานส่วนตําบลถงึแก่ชวีติในระหว่างปฏบิตัริาชการ (หนงัสอืที� มท 

0318/ว 1785 วนัที� 31 กรกฎาคม 2545)   
1.8 เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น  
      (รหสั 120100)             จาํนวน   359,000  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
 

แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

 
 
 

งบกลาง 

 
 
 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

           250,000 250,000 

เบี>ยยงัชีพคนชรา            17,770,000 17,770,000 
เบี>ยยงัชีพคนพิการ            5,568,000 5,568,000 
เบี>ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์            120,000 120,000 
สาํรองจ่าย            900,000 900,000 
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั            350,000 350,000 
เงินช่วยเหลือพิเศษ            120,000 120,000 
เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการทอ้งถิ�น 

           359,000 359,000 

 
 

งบ
บุคลากร 

 
 

เงินเดือน
(ฝ่าย 

การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080            532,080 
เงินค่าตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก 

45,600            45,600 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

45,600            45,600 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ 90,720            90,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภา 

5,152,200            5,152,200 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็ของ
ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 

งบบุคลากร 
(ต่อ) 

 
 

เงินเดือน
(ฝ่าย

ประจาํ) 

เงินเดือนพนกังาน 3,264,960  1,758,960   1,029,600       6,053,520 
เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน 204,000     96,000       300,000 
เงินประจาํตาํแหน่ง 210,000  42,000   42,000       294,000 
ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ              
เงินเพิ�มต่างๆ ของลูกจา้ง              
ค่าจา้งพนกังานจา้ง 1,951,920  1,281,960   1,519,080       4,752,960 
เงินเพิ�มต่างๆ พนกังานจา้ง 264,000  180,000   190,320       634,320 

 
 
 
 
 

งบ 
ดาํเนินการ 

 

 
 
 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการ
อนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

217,370  127,450   113,480       458,300 

ค่าเบี>ยประชุม              
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

  30,000          30,000 

ค่าเช่าบา้น 144,000  72,000   72,000       288,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 110,000  30,000   30,000       170,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล              

 
ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ 600,000  200,000   100,000       900,000 
รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรอง
และพิธีการ 

400,000  20,000          420,000 
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แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การ 

ศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดาํเนินการ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิ
ราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื�นๆ 

             

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

180,000  100,000   30,000       310,000 

ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั>งนายกฯ
และสมาชิกสภา 

700,000            700,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการบา้นทอ้งถิ�น
ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

200,000            200,000 

ค่าใชจ้่ายอื�น ค่าพวงมาลยั กระเชา้ 
กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 

5,000            5,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการจดัทาํแผนที�ภาษี 
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

20,000            20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

 80,000           80,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 100,000           100,000 
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แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดาํเนินการ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายโครงการสนบัสนุน
ค่าอาหารกลางวนัศูนยเ์ด็กเล็ก 

  935,200          935,200 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั>น
พื>นฐาน(ค่าใชจ้่ายรายหัว) 

  283,900          283,900 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจจดัทาํ
ฐานขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็ก 

  3,000          3,000 

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการพฒันา
หลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  20,000          20,000 

ค่าใชจ้่ายวนัแห่งความภูมิใจ        
ยวุบณัฑิตศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  75,000          75,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการแข่งขนักีฬาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ์ 

  75,000          75,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการจดังานแสดงผล
งานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  75,000          75,000 

ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํวารสาร
เผยแพร่ผลงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  60,000          60,000 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
ทุ่งมหาเจริญ 

  43,000          43,000 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
เขาตะกรุบพฒันา 

  34,090          34,090 

-97- 



 

 

 
 

แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดาํเนินการ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเนิน
สามคัคี 

  57,700          57,700 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแก่ง
สะเดา 

  33,750          33,750 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแสน
สุข 

  52,500          52,500 

ค่าใชจ้่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นซบั
เจริญ 

  35,880          35,880 

ค่าใชจ้่ายโครงการการศึกษาเพื�อ
ต่อตา้นการใชย้าเสพติดในนกัเรียน 

  56,400          56,400 

ค่าใชจ้่ายโครงการให้ความรู้ดา้น
สวสัดิการผูสู้งอาย ุและคนพิการ 

    20,000        20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุ
และคนพิการ 

    20,000        20,000 

ค่าใชจ้่ายในการกาํจดัขยะมูลฝอย      300,000       300,000 
ค่าใชจ้่ายโครงการประเทศไทยไร้
ขยะมูลฝอยของ อปท. 

     40,000       40,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 

งบดาํเนิน
การ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายโครงการถ่ายทอดความรู้
เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ 

      20,000      20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการคนไทยใจอาสา
ภายในตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

      40,000      40,000 

ค่าใชจ้่ายการดาํเนินงานศูนยเ์ยาวชน
ระดบัพื>นที�ป้องกนัปัญหายาเสพติด 

      20,000      20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาเพื�อส่งเสริม
ความมั�นคงของชาติ 

      20,000      20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

       100,000     100,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมจดักิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราช 

       100,000     100,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการวนัเด็กแห่งชาติ         60,000     60,000 
ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการออก
กาํลงักาย 

       224,000     224,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการแข่งขนักีฬาภายใน
ตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

       200,000     200,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการออก
กาํลงักาย(กีฬามวย) 

       230,000     230,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 

งบดาํเนิน
การ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายโครงการประเพณีสงกรานต ์        400,000     400,000 
ค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 

       20,000     20,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว 

       50,000     50,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการ รักนํ>า รักป่า รักษา
แผน่ดิน ตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

         50,000   50,000 

ค่าใชจ้่ายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 

         20,000   20,000 

ค่าใชจ้่ายเพื�อดาํเนินกิจการประปา           900,000  900,000 
ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 330,000  50,000   50,000       430,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร งาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบดาํเนิน
การ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

ค่าวสัดุ 

วสัดุสาํนกังาน 230,000  100,000   50,000       380,000 
วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 20,000     250,000       270,000 
วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000  60,000          90,000 
วสัดุก่อสร้าง      100,000       100,000 
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000            100,000 
วสัดุเชื>อเพลิงและหล่อลื�น 700,000            700,000 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000            20,000 
วสัดุคอมพิวเตอร์ 110,000  80,000   50,000       240,000 
วสัดุอื�น ๆ  30,000    55,000       85,000 
ค่าอาหารเสริม(นม)   3,308,580          3,308,580 

 
 

ค่า 
สาธารณู 
ปโภค 

ค่าไฟฟ้า 780,000            780,000 
ค่านํ>าประปา 18,000            18,000 
ค่าโทรศพัท ์ 36,000            36,000 
ค่าไปรษณีย ์ 30,000            30,000 
ค่าบริการทางดา้น
โทรคมนาคม 

60,000            60,000 
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แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทุน 

 
 
 
 
 

 
 

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑส์าํนกังาน 161,200  61,000   25,300       247,500 
ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 13,000            13,000 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 59,800  66,000   43,000       168,800 
ครุภณัฑอ์ื�น ๆ   9,000          9,000 

 
 
 
 

ค่าที�ดิน
และ

สิ�งก่อสร้าง 
 
 
 
 

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ              
โครงการตั>งศาลพระพรหม ศาล
พระภูมิ ศาลเจา้ที� 

100,000            100,000 

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค              
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5      224,000       224,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8      221,000       221,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 21      231,000       231,000 
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แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทุน 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าที�ดิน
และ

สิ�งก่อสร้าง 
(ต่อ) 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 22      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 23      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 27      231,000       231,000 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่28      231,000       231,000 
ค่าขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่24      252,000       252,000 
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 20      200,000       200,000 
ค่าก่อสร้างรั> วพร้อมรางระบายนํ> า         1,088,000    1,088,000 
ค่าก่อสร้างศาลาที�พกัริมทาง หมู่ 1         112,000    112,000 
ค่าขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ 12         164,000    164,000 
ค่าก่อสร้างรางระบายนํ>า หมู่ 23         263,000    263,000 
ค่าก่อสร้างรางระบายนํ>า หมู่ 25         212,000    212,000 
ค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อเมนหมู่ 14         161,000    161,000 
ค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อเมน หมู่26         154,000    154,000 
ก่อสร้างหอถงัส่งนํ>าประปา หมู่15         170,000    170,000 
ปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่11         202,000    202,000 
ค่าบาํรุงรักษาที�ดินสิ�งก่อสร้าง   80,000   900,000       980,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร 55,000            55,000 
อุดหนุนอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า  50,000           50,000 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 
โรงเรียนในพื>นที�ตาํบล 

  6,864,000          6,864,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพทาํนํ> ายา
เอนกประสงค ์ร.ร. ตชด.คลอง
ตะเคียนชยั 

  15,000          15,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพ
ขยายพนัธุ์ไก่พื>นเมือง โรงเรียน 
ตชด.คลองตะเคียนชยั 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพเลี>ยง
เป็ดไข่ ร.ร. ตชด.คลองตะเคียนชยั 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพ
ขยายพนัธุ์กบ ร.ร. ตชด.คลอง
ตะเคียนชยั 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการต่อตา้นการใชย้า
เสพติด ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชยั 

  9,400          9,400 

อุดหนุนโครงการเลี>ยงปลาดุก
อาหารกลางวนั ร.ร.บา้นพรสวรรค ์

  20,000          20,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

อุดหนุนโครงการจกัสานไมไ้ผหุ่้ม
เซรามิค ร.ร.วงัหลงัวิทยาคม 

  25,000          25,000 

อุดหนุนโครงการประดิษฐ์ดอกไม้
จากดินหอม ร.ร.วงัหลงัวิทยาคม 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร
เนกขมัมะบารมี ร.ร.วงัหลงั 

  40,000          40,000 

อุดหนุนโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในตาํบล 

   210,000         210,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดตั>งไฟฟ้าส่อง
สวา่งสาธารณะ หมู่ 6  

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดตั>งไฟฟ้าส่อง
สวา่งสาธารณะ หมู่ 13 

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดตั>งไฟฟ้าส่อง
สวา่งสาธารณะ หมู่ 17 

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดตั>งไฟฟ้าส่อง
สวา่งสาธารณะ หมู่ 19 

     100,000       100,000 

อุดหนุนโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด อาํเภอวงันํ>า
เยน็  

      150,000      150,000 
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แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ

เขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

อุดหนุนโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด จงัหวดั
สระแกว้ 

      50,000      50,000 

อุดหนุนโครงการแผนยทุธศาสตร์
สระแกว้เมืองแห่งความสุข  

      280,000      280,000 

อุดหนุนโครงการอส./ชุมชน ร่วม
ใจพฒันา อาํเภอวงันํ> าเยน็ 

      10,000      10,000 

อุดหนุนงานเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี อาํเภอวงันํ> าเยน็ 

       30,000     30,000 

อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬา-
กรีฑานกัเรียนกลุ่มโรงเรียนตาํบล
ทุ่งมหาเจริญ 

       100,000     100,000 

อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬา-
กรีฑานกัเรียนกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

       40,000     40,000 

อุดหนุนโครงการเขา้ค่ายลูกเสือ 
เนตรนารีสามญั กลุ่มโรงเรียน
ตาํบลทุ่งมหาเจริญ 

       90,000     90,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร งาน

ทั�วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผน 
งาน

สงัคม
สง 

เคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เขม้แขง็
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผน 
งาน 
การ 

เกษตร 

แผน 
งาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน  
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

อุดหนุนโครงการสืบสานวฒันธรรม
เบื>องบูรพาและงานกาชาดจงัหวดั
สระแกว้ 

       80,000     80,000 

อุดหนุนโครงการจดัสร้างอุทธยาน
พทุธมณฑลสระแกว้ 

       100,000     100,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั>งไฟ 
หมู่ที� 10 บา้นเขาตะกรุบพฒันา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั>งไฟ 
หมู่ที� 20 บา้นไร่เหนือพฒันา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั>งไฟ 
หมู่ที� 9 บา้นวงัสุเทพ 

       20,000     20,000 

อุดหนุนงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน        100,000     100,000 
อุดหนุนโครงการงานประเพณีผกูเสี�ยว        150,000     150,000 
อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเผวต        30,000     30,000 
อุดหนุนงานประเพณีกวนขา้วทิพย ์        10,000     10,000 
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง        50,000     50,000 

รวม 17,190,450 260,000 16,550,770 210,000 40,000 9,385,780 590,000 2,234,000 2,526,000 70,000 900,000 25,437,000 75,394,000 
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