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สวนท่ี  1 

 
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

ของ 
 

 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

อําเภอวังนํ้าเย็น    จังหวัดสระแกว 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 
ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ  จะได เสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ  จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังตอไปนี้ 

11..  สถานะการคลัง  
1.1   งบประมาณรายจายทั่วไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 องคการบริหารสวนตําบล มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน 83,229,745.22  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม   51,174,158.24  บาท 
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม 28,179,288.73  บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   

จํานวน   3      โครงการ      รวม     801,439 บาท 
  1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   

จํานวน  2     โครงการ       รวม 166,000 บาท 
  1.1.6  เงินกูคงคาง - บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2557 
 (1)  รายรับจริงทั้งส้ิน     54,214,054.94        บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร 913,099.56   บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 187,910 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน              722,401.50 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย  518,279 บาท 
 หมวดรายไดเบด็เตล็ด  195,372 บาท     
 หมวดรายไดจากทุน       - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                                  20,297,725.88 บาท 
 หมวดเงนิอุดหนนุ                                                  31,379,267 บาท 
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 (2)  เงินอุดหนนุที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค        24,545,967.98       บาท 
 (3)  รายจายจริง  จํานวน       37,031,681.29 บาท  ประกอบดวย 
  งบบุคลากร                     11,244,699 บาท 
  งบดําเนนิการ                  9,290,614.07 บาท 
  งบลงทุน                         3,095,029  บาท 
  งบเงินอุดหนนุ                 9,024,733.22 บาท 
  งบรายจายอ่ืน                 2,804,506 บาท     
  งบกลาง                         1,572,100 บาท 
 
 (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   24,545,967.98  บาท 
 (5)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน       14,432,746.56  บาท 

 3.  งบเฉพาะการ -ไมม-ี 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  2559 

2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ป  2557 

ประมาณการ 
ป  2558 

ประมาณการ 
ป   2559 

รายไดจัดเกบ็    
 หมวดภาษีอากร 913,099.56 661,000 941,000 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนญุาต 187,910 176,200 256,500 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 722,401.50 605,700 750,000 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 518,279 405,000 515,000 
 หมวดรายไดเบด็เตล็ด 195,372 140,000 300,000 
 หมวดรายไดจากทุน - - - 

รวมรายไดจัดเกบ็ 2,540,942.06 1,987,900 2,762,500 
รายไดท่ีรัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 20,297,725.88 21,692,100 22,963,500 
  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
20,293,845.88 21,692,100 22,963,500 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

   

 หมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป 31,379,267 18,880,900 24,036,460 
  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
31,379,267 18,880,900 24,036,460 

รวม 54,214,054.94 42,560,900 49,762,460 
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2.2  รายจายตามงบรายจาย 
 

งบ รายจายจริง 
ป  2557 

ประมาณการ 
ป  2558 

ประมาณการ 
ป  2559 

งบบุคลากร 11,244,699 14,304,320 14,717,580 
งบดําเนนิการ 9,290,614.07 11,515,100 13,142,810 
งบลงทุน 3,095,029 3,209,000 10,357,390 
งบอุดหนนุ 9,024,733.22 9,574,000 9,892,900 
งบรายจายอ่ืน 2,804,506 - - 
งบกลาง 1,572,100 3,958,480 1,651,780 

รวม 37,031,681.29 42,560,900 49,762,460 
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สวนท่ี  2 
 

ขอบัญญัติตําบล 
 

เร่ือง   
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
 

อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแกว 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559   

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว 

 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป 16,445,330 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 176,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนการศึกษา 14,044,260 
 แผนงานสาธารณสุข 450,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 40,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 9,741,790 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 666,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,863,500 
ดานการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,033,800 
 แผนงานการเกษตร 50,000 
 แผนงานการพาณชิย 600,000 
ดานการดําเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 1,651,780 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 49,762,460 
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ขอบัญญัติตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแกว 

 
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2546 มาตรา 71 จึงตราขอบัญญัติตําบลข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ  
และโดยอนุมัติของนายอําเภอวังน้ําเย็น   ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.  ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติตําบลเร่ืองงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2559” 
 ขอ  2.  ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  เปนตนไป 
 ขอ  3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ใหตั้งจายเปนจํานวน 
รวมทั้งส้ิน   49,762,460  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 ขอ  4.  งบประมาณรายจายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป 16,445,330 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 176,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนการศึกษา 14,044,260 
 แผนงานสาธารณสุข 450,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 40,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 9,741,790 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 666,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,863,500 
ดานการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,033,800 
 แผนงานการเกษตร 50,000 
 แผนงานการพาณิชย 600,000 
ดานการดําเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 1,651,780 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 49,762,460 
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 ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ  ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ 

อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตนิี ้

ประกาศ  ณ  วันที ่ 29  เดือนกนัยายน  พ.ศ.2558 
 

 
 
 

(  นายสมชาย   อุนท ี ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

 
 

   
     อนุมัต/ิเห็นชอบ 
 
                           
             (นายธีระชัย     ล้ิมประสิทธิศกัดิ ์) 
                              นายอําเภอวังน้ําเย็น 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไป 

 
 

(00111) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

 
(00112) 

งานบริหารงาน
คลัง 

 
(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 9,318,420 - 1,872,420 11,190,840 
งบดําเนนิการ 4,298,640 - 408,850 4,707,490 
งบลงทุน 292,000 - 180,000 472,000 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - 
งบเงินอุดหนนุ 75,000 - - 75,000 

รวม 13,984,060 - 2,461,270 16,445,330 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน 

(00121) 

งานเทศกิจ 
 
 

(00122) 

งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
(00123) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบดําเนนิการ - - 165,000 165,000 
งบลงทุน - - 11,000 11,000 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - 
งบเงินอุดหนนุ - - - - 

รวม - - 176,000 176,000 
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แผนงานการศึกษา 

 งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

การศึกษา 
(00211) 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
(00212) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

 
(00213) 

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

 
(00214) 

รวม 

งบบุคลากร 976,560 - - - 976,560 
งบดําเนนิการ 584,200 5,247,000 - - 5,831,200 
งบลงทุน 150,000 - - - 150,000 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนนุ - 6,899,000 - 187,500 7,086,500 

รวม 1,710,760 12,146,000 - 187,500 14,044,260 

แผนงานสาธารณสุข 
 งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

(00221) 

งานโรงพยาบาล 
 
 

(00222) 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน (00223) 

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
(00224) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนนิการ - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนนุ  - 450,000 - 450,000 

รวม  - 450,000 - 450,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
 งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห 
 (00231) 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 

(00232) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนนิการ - 40,000 40,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนนุ - - - 

รวม - 40,000 40,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 
 

งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟา
ถนน 

 
 

(00242) 

งาน
สวนสาธารณะ 

 
 

(00243) 

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

 
(00244) 

งานบําบัด 
น้ําเสยี 

 
 

(00245) 

รวม 

งบบุคลากร 2,550,180 - - - - 2,550,180 
งบดําเนินการ 695,120 - - 55,000 - 750,120 
งบลงทุน 864,590 4,826,000 - - - 5,690,590 
งบรายจายอื่นๆ - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 750,900 - - - 750,900 

รวม 4,109,890 5,576,900 - 55,000 - 9,741,790 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน (00251) 

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนนิการ - 60,000 60,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนนุ - 606,000 606,000 

รวม - 666,000 666,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งาน 
 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
(00261) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 
 

(00262) 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
  

(00263) 

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
(00264) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนนิการ 160,000 309,000 420,000 50,000 939,000 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนนุ 20,000 340,000 564,500 - 924,500 

รวม 180,000 649,000 984,500 50,000 1,863,500 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งาน 
งบ 

งานการบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
(00311) 

งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน  

 
(00312) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนนิการ - - - 
งบลงทุน - 4,033,800 4,033,800 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนนุ - - - 

รวม - 4,033,800 4,033,800 
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แผนงานการเกษตร 

 งาน 
งบ 

งานสงเสริมการเกษตร 
 

(00321) 

งานอนุรักษแหลงน้ํา 
และปาไม  
(00322) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนนิการ - 50,000 50,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนนุ - - - 

รวม - 50,000 50,000 
 

แผนงานการพาณิชย 

 งาน 
 
 
งบ 

งานกิจการ
สถานธนานุบาล 

(00331) 

งานกิจการ
ประปา 
(00332) 

งานตลาดสด 
  

(00333) 

งานโรงฆาสัตว 
 

(00334) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนนิการ - 600,000 - - 600,000 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนนุ - - - - - 

รวม - 600,000 - - 600,000 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 1,651,780 1,651,780 
รวม 1,651,780 1,651,780 
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สวนท่ี  3 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
 

อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแกว 
 
 

   
 
 
 
 
 

 



 

-16- 
รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปงบประมาณ  2559 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว 

 
หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ป  2555 ป  2556 ป 2557 ป  2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
หมวดภาษีอากร        
 ภาษีบํารุงทองท่ี 535,488.97 549,389.88 802,590.30 550,000 2.17 % 820,000 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 60,005 115,556 107,477.26 100,000 6.99 % 115,000 
 ภาษีปาย 2,154 14,718 3,032 10,000 64.91 % 5,000 
 อากรฆาสัตว 270 - - 1,000 0.00 % 1,000 

รวมหมวดภาษีอากร 597,917.97 679,663.88 913,099.56 661,000   941,000 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต        
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,800 1,230 1,090 1,200 37.61 % 1,500 
 คาธรรมเนียมกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพ 2,500 5,100 2,000 5,000 150.00 % 5,000 
 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 113,840 170,470 184,820 120,000 8.21 % 200,000 
 คาปรับการผิดสัญญา 626,694 299,499 - 50,000 0.00 % 50,000 
 คาธรรมเนียมอื่น ๆ - - - - 0.00 % - 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 744,834 476,299 187,910 176,200   256,500 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 
ป  2555 ป  2556 ป 2557 ป  2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน        
 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 606,126.33 715,559.56 722,401.50 605,700 3.82 % 750,000 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 606,126.33 715,559.56 722,401.50 605,700   750,000 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        
 คาน้ําประปา 438,766 477,071 503,329 400,000 -0.66 % 500,000 
 คาน้ําเพื่อการเกษตร 31,550 5,400 14,950 5,000 0.33 % 15,000 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 470,316 482,471 518,279 405,000   515,000 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        
 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ 78,000 127,000 183,500 90,000 36.24 % 250,000 
 เงินท่ีมีผูอุทิศให - - 68 - -100.00 % - 
 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 126,360.97 92,298.37 11,804 50,000 323.58 % 50,000 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 204,360.97 219,298.37 195,372 140,000   300,000 
หมวดภาษีจัดสรร        
 ภาษีมูลคาเพิ่มตามแผนฯ 6,427,803.54 12,876,604.33 5,231,248.81 6,500,000 24.25 % 6,500,000 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 6,214,681.59 7,191,805.49 6,421,775.66 6,000,000 5.11 % 6,750,000 
 ภาษีสุรา 3,001,396.99 3,103,013.98 3,402,089.89 3,000,000 2.88 % 3,500,000 
 ภาษีสรรพสามิต  5,393,817.93 6,783,989.76 4,627,516.54 5,800,000 18.85 % 5,500,000 
               ภาษีธุรกิจเฉพาะ 93,586.61 269,896.70 225,832.41 100,000 14.47 % 258,500 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 
ป  2555 ป  2556 ป 2557 ป  2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

 คาภาคหลวงแร 193,323.89 164,255.97 117,998.35 150,000 27.12 % 150,000 
 คาภาคหลวงปโตรเลียม 107,106.53 205,474.91 267,384.22 140,000 12.20 % 300,000 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 954.48 2,386.20 3,880 1,000 28.87 % 5.000 
 คาธรรมเนียมการพนัน 60 20 - 100 0.00 % - 
          คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 150 - - 1,000 0.00 % - 
                ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  - - - - 0.00 % - 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,432,881.56 30,597,447.34 20,297,725.88 21,692,100   22,963,500 
หมวดเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุนท่ัวไป 26,502,945 27,282,849 31,379,267 18,880,900 -23.40 % 24,036,460 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,502,945 27,282,849 31,379,267 18,880,900   24,036,460 
                                                               รวมทุกหมวด 50,559,381.83 60,453,588.15 54,214,054.94 42,560,900   49,762,460 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว 

 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  49,762,460  บาท 

รายไดจัดเกบ็ 

หมวดภาษีอากร      รวม           941,000    บาท 
 ภาษีบํารุงทองที่   จํานวน        820,000      บาท   
  ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จํานวน         115,000   บาท    
ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา   

 ภาษีปาย        จํานวน            5,000  บาท   
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  

 อากรฆาสัตว        จํานวน             1,000 บาท   
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา   

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต   รวม          256,500 บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย     จํานวน            1,500 บาท   

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   
คาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน           5,000   บาท   

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
 คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย    จํานวน       200,000   บาท 
      ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา     

คาปรับการผิดสัญญา     จํานวน         50,000   บาท 
        ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม       750,000 บาท 
 คาดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร    จํานวน      750,000 บาท    

ประมาณการไวมากวาปที่ผานมา  
หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย  รวม      515,000 บาท 
 คาน้ําประปา      จํานวน       500,000 บาท 
        ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 
 คาน้ําเพื่อการเกษตร     จํานวน         15,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 
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หมวดรายไดเบด็เตลด็      รวม       300,000 บาท 
 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา      จํานวน        250,000 บาท   

ประมาณการไวมากวาปที่ผานมา     
 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จํานวน        50,000 บาท 
        ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
รายไดท่ีรัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม     22,963,500 บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่มตามแผนฯ     จํานวน      6,500,000 บาท   

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา     
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9      จํานวน     6,750,000 บาท  
 ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 

 ภาษีสุรา     จํานวน    3,500,000      บาท   
  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  
 ภาษีสรรพสามิต      จํานวน     5,500,000 บาท  

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา     
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน       285,500      บาท   
  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา   
 คาภาคหลวงแร   จํานวน       150,000      บาท   
  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  

คาภาคหลวงปโตรเลียม       จํานวน       300,000 บาท   
 ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุรา    จํานวน          5,000  บาท 
 ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 
คาธรรมเนียมการพนนั     จํานวน            -  บาท 
 ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา 
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรมที่ดนิ    จํานวน            -  บาท   

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     รวม     24,036,460 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที ่ จํานวน    24,036,460 บาท 

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  
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รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ  2559 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว 

 
 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝายการเมือง)        
  เงินเดือนนายก/รองนายก - 513,718 514,080 514,080 0.00 % 514,080 
  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก - 42,091 42,120 42,120 0.00 % 42,120 
  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 42,091 42,120 42,120 0.00 % 42,120 
  เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบต. - 86,400 86,400 86,400 0.00 % 86,400 
  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 4,897,393 4,866,212 4,910,400 0.91 % 4,910,400 

รวมเงินเดือน(ฝายการเมือง) - 5,581,693 5,550,932 5,595,120   5,595,120 
 เงินเดือน(ฝายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน - 600,000 1,173,370 1,872,000 60.90 % 1,887,900 
  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - 89,785 132,130 162,000 -67.58 % 42,840 
  เงินประจําตําแหนง - 42,000 110,600 151,000 192.95 % 324,000 
  คาจางพนักงานจาง - 622,107 698,390 556,000 93.10 % 1,348,560 
  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง - 357,147 349,620 354,000 -65.68 % 120,000 

  รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) - 1,711,039 2,464,110 3,095,000   3,723,300 
รวมงบบุคลากร - 7,292,732 8,015,042 8,690,120   9,318,420 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

 งบดําเนินการ        
 คาตอบแทน        
  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - - - - 0.00 % 225,640 
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   - 10,200 14,400 - -100.00 % - 
  คาเชาบาน - - - 20,000 0.00 % 30,000 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 20,000 12,555 50,000 537.20 % 80,000 
  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - 64,057.75 8,684 200,000 -100.00 % - 

รวมคาตอบแทน - 94,257.75 35,639 270,000   335,640 
 คาใชสอย        
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 260,581.50 738,990.30 525,000 32.34 % 500,000 
  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 72,350 168,350 100,000 137.60 % 400,000 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
                        -คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - 86,916 62,986 150,000 138.15 % 150,000 
                       -คาใชจายในการเลือกต้ังนายกฯและสมาชิกสภาฯ - 130,720.05 - 200,000 0.00 % 200,000 
                        -คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชนและเครือขาย - 537,760 539,000 500,000 7.24 % 500,000 
 -คาใชจายโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชันย - 100,000 - 100,000 0.00 % 100,000 
 -คาใชจายอื่น คาของขวัญ คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลา - - - 5,000 0.00 % 5,000 
                         -คาใชจายโครงการปองดรอง  - 28,710 - -100.00 % - 
  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน - 178,132.61 226,674 300,000 32.35 % 300,000 

รวมคาใชสอย - 1,366,460.16 1,764,710.30 1,880,000   2,155,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

 คาวัสดุ        
  วัสดุสํานักงาน - 119,404 99,394 100,000 0.61 % 100,000 
  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ - 9,850 - 20,000 0.00 % 20,000 
  วัสดุงานบานงานครัว - 15,030 16,810 30,000 78.47 % 30,000 
  วัสดุยานพาหนะและขนสง - 111,193 77,050 100,000 29.79 % 100,000 
               วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น - 313,740 354,140 700,000 97.66 % 700,000 
               วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - 20,000 0.00 % 20,000 
               วัสดุคอมพิวเตอร - 48,620 49,615 50,000 0.78 % 50,000 
                วัสดุอื่น - - 44,000 - -100.00 % - 

รวมคาวัสดุ - 617,837 641,009 1,020,000   1,020000 
 คาสาธารณูปโภค        
                คาไฟฟา - 634,161.81 622,920.51 650,000 4.35 % 650,000 
                คาน้าํประปา - 9,034 10,800 17,000 57.41 % 17,000 
                คาโทรศัพท - 8,428.80 8,331.25 36,000 332.11 % 36,000 
                คาไปรษณีย - 17,199 35,192 25,000 28.96 % 25,000 
 คาบริการทางดานโทรคมนาคม - 40,958.21 21,078.21 60,000 184.65 % 60,000 

รวมคาสาธารณูปโภค - 709,781.82 698,321.97 788,000   788,000 
รวมงบดําเนินการ - 2,788,336.73 3,139,680.27 3,958,000   4,298,640 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ        
  ครุภัณฑสํานักงาน - 32,000 9,500 84,000   - 
                    -จัดซื้อตูเก็บเอกสาร - - - - 0.00 % 16,000 
                    -จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล   - - - - 0.00 % 120,000 
                    -จัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้  - - - - 0.00 % 88,000 
                    -จัดซื้อชุดโซฟารับแขก - - - - 0.00 % 68,000 
         ครุภัณฑอ่ืน        
                      -จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน - - 78,000 - -100.00 % - 
                      -จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด - - 88,000 - -100.00 % - 

รวมคาครุภัณฑ - 32,000 175,500 84,000   292,000 
รวมงบลงทุน - 32,000 175,500 84,000   292,000 

          งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ        
      -อุดหนุนโครงการสระแกวผูกใจประสานใหบริการประชาชน - - 150,000 - -100.00 % - 
                   -อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางระดับอําเภอ - - - - 0.00 % 75,000 

รวมเงินอุดหนุน - - 150,000 -   75,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - - 150,000 -   75,000 

          งบรายจายอ่ืน        
          รายจายอื่นเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น ป 2557  - - 1,014,009 - -100.00 % - 

รวมงบรายจายอ่ืน - - 1,014,009 -   - 
รวมงานบริหารทั่วไป - 10,113,068.73 12,494,231.27 12,732,120   13,984,060 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
งานบริหารงานคลัง        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน - 311,787 345,273 1,300,000 202.77 % 1,045,380 
  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - 35,204 22,955 91,200 273.25 % 85,680 
               เงินประจําตําแหนง - - 23,370 42,000 79.72 % 42,000 
  คาจางพนักงานจาง - 384,000 423,190 649,000 63.84 % 693,360 
  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง - 156,900 173,060 54,000 96.53 % 6,000 

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) - 887,891 987,848 2,136,200   1,872,420 
รวมงบบุคลากร - 887,891 987,848 2,136,000   1,872,420 

        งบดําเนินการ        
 คาตอบแทน        
  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 16,000 14,000 40,000 748.93 % 118,850 
  คาเชาบาน - - - 20,000 0.00 % 50,000 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - - - 20,000 0.00 % 30,000 
              เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - 15,148 7,102 50,000 -100.00 % - 

รวมคาตอบแทน - 31,148  130,000   198,850 
 คาใชสอย        
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 14,900 68,300 40,000 -26.79 % 50,000 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 3,736 35,368 30,000 15.18 % 30,000 
  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน - 8,050 9,050 20,000 231.49 % 30,000 

รวมคาใชสอย - 26,686 112,718 90,000   110,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

 คาวัสดุ        
  วัสดุสํานักงาน - 54,425.65 56,302.05 60,000 6.57 % 60,000 
               วัสดุคอมพิวเตอร - 28,285 46,260 40,000 -13.53 % 40,000 

รวมคาวัสดุ - 82,710.65 102,562.05 100,000   100,000 
รวมงบดําเนินการ - 140,544.65 236,382.05 320,000   408,850 

 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ        
  ครุภัณฑสํานักงาน  19,800  25,000    
                      -จัดซื้อตูเหล็กสองบานพับ จํานวน 10 ตู - - 45,000 - -100.00 % - 
                      -จัดซื้อโตะทํางาน - - 16,000 - -100.00 % - 
                     -จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย  - - - - 0.00 % 80,000 
                     -จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล                         - - - - 0.00 % 100,000 
                ครุภัณฑคอมพิวเตอร - 30,300 - 11,000   - 

รวมคาครุภัณฑ - 50,100 61,000 36,000   180,000 
รวมงบลงทุน - 50,100 61,000 36,000   180,000 

          งบรายจายอ่ืน        
          รายจายอื่นเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น ป 2557  - - 468,875 - -100.00 % - 

รวมงบรายจายอ่ืน - - 468,875 -   - 
รวมงานบริหารงานคลัง - 1,078,535.65 1,754,105.05 2,492,200   2,461,270 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป - 11,191,604.38 14,248,336.32 15,224,320   16,445,330 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
         งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
                        -คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน         - 67,925 - 50,000 0.00 % 50,000 
          -คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล - 36,750 63,000 50,000 34.92 % 85,000 

รวมคาใชสอย - 104,675 63,000 100,000   135,000 
 คาวัสดุ        
  วัสดุอื่น ๆ        
                      -คาจัดซื้อ กรวยจราจร ไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ - - - 30,000 0.00 % 30,000 

รวมคาวัสดุ - - - 30,000   30,000 
รวมงบดําเนินการ - 104,675 63,000 130,000   165,000 

 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ        
  ครุภัณฑอื่น - - - 30,000    
                      -จัดซื้อเลื่อยยนต จาํนวน 1 เครื่อง - - - - 0.00 % 11,000 

รวมคาครุภัณฑ - - - 30,000   11,000 
รวมงบลงทุน - - - 30,000   11,000 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 104,675 63,000 160,000   176,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน - 104,675 63,000 160,000   176,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานการศึกษา        
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน - 374,420 427,964 470,000 6.21 % 454,560 
  เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน - 32,000 8,640 - -100.00 % - 
               เงินประจําตําแหนง - - 19,000 42,000 121.05 % 42,000 
  คาจางพนักงานจาง - 117,480 135,480 563,000 254.30 % 480,000 
  เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง - 80,520 79,200 - -100.00 % - 

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) - 604,420 670,284 1,075,000   976,560 
รวมงบบุคลากร - 604,420 670,284 1,075,000   976,560 

 งบดําเนินการ        
 คาตอบแทน        
                คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - - - - 0.00 % 194,200 
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 600 - 10,000 100.00 % 20,000 
  คาเชาบาน - - - 20,000 150.00 % 50,000 
               เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - - - 20,000 50.00 % 30,000 
  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - - 126,000 50,000 -100.00 % - 

รวมคาตอบแทน - 600 126,000 100,000   294,200 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

 คาใชสอย        
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 34,720 1,200 50,000 6566.67 % 80,000 
                รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 10,000 0.00 % 10,000 
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 97,108 98,400 70,000 38.89 % 50,000 
  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน - 43,200 31,150 50,000 60.51 % 50,000 

รวมคาใชสอย - 175,028 130,750 180,000   190,000 
 คาวัสดุ        
  วัสดุสํานักงาน - 16,792 43,550 20,000 -31.11 % 30,000 
  วัสดุงานบานงานครัว - - - 30,000 0.00 % 20,000 
  วัสดุคอมพิวเตอร - 400 4,710 50,000 961.57 % 50,000 
               วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย - - 10,600 - -100.00 % - 

รวมคาวัสดุ - 17,192 58,860 100,000   100,000 
รวมงบดําเนินการ - 192,820 202,210 380,000   584,200 

 งบลงทุน        
 คาครุภัณฑ        
  ครุภัณฑสํานักงาน  45,000  25,000    
                     -คาจัดซื้อตูเหล็กสองบานพับ จํานวน 5  ตู - - 16,000 - -100.00 % - 
                    -คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4 ชุด  - - 22,500 - -100.00 % - 
                    -จัดซื้อช้ันใสของแบบ 6 ชอง - - - - 0.00 % 18,000 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
                     -คาจัดซื้อกลองดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง - - - - 0.00 % 20,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

  ครุภัณฑอื่น        
                     -คาจัดซื้อโตะหินออนพรอมเกาอี้ จาํนวน 8 ชุด - - - - 0.00 % 32,000 

รวมคาครุภัณฑ - 45,000 38,500 25,000   70,000 
         คาที่ดินและส่ิงกอสราง              
                คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 150,000 0.00 % 80,000 

                    รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง - - - 150,000   80,000 
รวมงบลงทุน - 45,000 38,500 175,000   150,000 

          งบรายจายอ่ืน        
          รายจายอื่นเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น ป 2557  - - 619,040 - -100.00 % - 

รวมงบรายจายอ่ืน - - 619,040 -   - 
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา - 842,240 1,530,034 1,630,000   1,710,760 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา        
         งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
                        -คาใชจายโครงการสนับสนุน คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         - 459,302 924,000 873,600 0.61 % 929,600 
          -คาใชจายการสาํรวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก - - - 5,000 0.00 % 3,000 
                        -คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - - - 46,800 0.00 % 20,000 
                        -คาใชจายโครงการวันแหงความภูมิใจยุวบัณฑิตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 40,000 39,840 41,200 38.05 % 55,000 
                        -คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ - 38,275 38,320 50,000 43.53 % 55,000 
                        -คาใชจายโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับศาสนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - 46,800 0.00 % - 
                        -คาใชจายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - 0.00 % 85,000 
                        -คาใชจายในการจัดทําวารสารเผยแพรผลงานศูนยพฒันาเด็กเล็ก - - - - 0.00 % 40,000 
                        -คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ  ปงบ 2559 - - - - 0.00 % 70,250 
                        -คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนา  ปงบ 2559 - - - - 0.00 % 42,300 
                        -คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี  ปงบ 2559 - - - - 0.00 % 34,600 
                        -คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา  ปงบ 2559 - - - - 0.00 % 21,650 
                        -คาใชจายโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน - - 31,200 46,800 75.00 % 54,600 
                        -คาใชจายโครงการหองฟุตบอลสําหรับเด็กปฐมวัย - - - - 0.00  200,000 

รวมคาใชสอย - 537,577 1,033,360 1,110,200   1,611,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
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 คาวัสดุ        
  คาอาหารเสริมนม - 3,484,510.09 3,110,877.25 3,357,900 16.88 % 3,636,000 

รวมคาวัสดุ - 3,484,510.09 3,110,877.25 3,357,900   3,636,000 
รวมงบดําเนินการ - 4,022,087.09 4,144,237.25 4,468,100   5,247,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ    67,000    
      -อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ - 6,014,622.53 6,825,000 6,708,000 1.30 % 6,736,000 
                  -โครงการตอทอระบบน้ําในแปลงเกษตร โรงเรียน ตชด.บานคลองตะเคียนชัย - - - - 0.00 % 20,000 
                  -โครงการเพาะเห็ดนางฟา โรงเรียน ตชด.บานคลองตะเคียนชัย - - - - 0.00 % 15,000 
                  -อุดหนุนโครงการปลูกไมผล โรงเรียน ตชด.บานคลองตะเคียนชัย - - - 10,000 0.00 % 18,000 
                  -อุดหนุนโครงการปลูกผักเถาเครือ โรงเรียน ตชด.บานคลองตะเคียนชัย - - - - 0.00 % 5,000 
                   -อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบานพรสวรรค - - - 10,000 0.00 % 20,000 
                   -อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียง โรงเรียนบานซับเจรญิ - - - - 0.00 % 15,000 
                   -อุดหนุนโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ O-NET โรงเรียนในตําบล - - - 79,000 0.00 % 70,000 

รวมเงินอุดหนุน - 6,014,622.53 6,850,000 6,874,000   6,899,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 6,014,622.53 6,850,000 6,874,000   6,899,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา - 10,036,709.62 10,994,237.25 11,342,100   12,146,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ        
 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ        
      -อุดหนุนโครงการฝกอบรมประดิษฐดอกไมจากดินหอม - - - - 0.00 % 21,500 
                   -อุดหนุนโครงการสืบสานหัตถกรรมจักสานไมไผหุมเซรามิค - - - - 0.00 % 26,000 
                   -อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะสรางสรรคสิ่งประดิษฐหุนยนต - - - - 0.00 % 50,000 
                   -อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรบวชเนกขัมมะบารมี เฉลิมพระเกียรติ - - - - 0.00 % 50,000 
                   -อุดหนุนโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย  - - - - 0.00 % 40,000 

รวมเงินอุดหนุน - - - -   187,500 
รวมงบเงินอุดหนุน - - - -   187,500 

รวมงานการศึกษาไมกําหนดระดับ - - - -   187,500 
รวมแผนงานการศึกษา - 10,878,949.62 12,524,271.25 12,972,100   14,044,260 
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แผนงานสาธารณสุข        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  203,120      
 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
                เงินอุดหนุนสวนราชการ        
        -อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน - - - - 0.00 % 30,000 
                เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน        
        -อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล - 280,000 420,000 420,000 0.000 % 420,000 

รวมเงินอุดหนุน - 483.120 420,000 420,000   450,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 483,120 420,000 420,000   450,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน - 483,120 420,000 420,000   450,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข - 483,120 420,000 420,000   450,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห        
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
                รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
                      -คาใชจายโครงการใหความรูดานสวัสดิการผูสูงอายุ และคนพิการ - - - 20,000 0.00 % 20,000 
                      -คาใชจายโครงการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุและคนพิการ - - - 70,000 0.00 % - 
                      -คาใชจายโครงการฝกอาชีพผูสูงอายุ และคนพิการ - - - 20,000 0.00 % 20,000 

รวมคาใชสอย - - - 110,000   40,000 
รวมงบดําเนินการ - - - 110,000   40,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห - - - 110,000   40,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห - - - 110,000   40,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน - 299,877 394940 883,900 114.99 % 849,120 
  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน - 21,097 18,115 37,200 281.23 % 69,060 
               เงินประจําตําแหนง - - 42,000 42,000 0.00 % 42,000 
  คาจางพนักงานจาง - 606,942 740,670 1,367,900 101.71 % 1,494,000 
  เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง - 322,960 375,800 72,000 74.45 % 96,000 

 รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) - 1,250,876 1,571,525 2,403,000   2,550,180 
รวมงบบุคลากร - 1,250,876 1,571,525 2,403,000   2,550,180 

 งบดําเนินการ        
 คาตอบแทน        
                คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - - - - 0.00 % 195,120 
  คาเชาบาน - - - 20,000 0.00 % 50,000 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 1,250 1,000 20,000 300.00 % 40,000 
  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - 1,600 - 50,000 0.00 % - 
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 7,200 - -100.00  - 

รวมคาตอบแทน - 2,850 8,200 90,000   285,120 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
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 คาใชสอย        
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 26,993.64 24,191 50,000 106.69 % 50,000 
       รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - 7,460 71,234 40,000 43.85 % 40,000 
  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน - 1,690 11,085 40,000 260.85 % 40,000 

รวมคาใชสอย - 36,143.64 106,510 130,000   130,000 
 คาวัสดุ        
  วัสดุสํานักงาน - 8,390 8,176 30,000 266.93 % 30,000 
               วัสดุไฟฟาและวิทยุ - 74,370 95,890 100,000 56.43 % 150,000 
               วัสดุกอสราง - 22,114 37,044 50,000 34.97 % 50,000 
               วัสดุคอมพิวเตอร - 25,020 30,640 40,000 63.19 % 50,000 
                วัสดุเครื่องแตงกาย - - 5,060 - -100.00 % - 

รวมคาวัสดุ - 129,894  220,000   280,000 
รวมงบดําเนินการ - 168,887.64  440,000   695,120 

 งบลงทุน        
 คาครุภัณฑ  24,500 1,091,500 240,000    
  ครุภัณฑสํานักงาน        
                     -คาจัดซื้อตูเหล็กสองบานพับ  จํานวน 3 ตู - - - - 0.00 % 16,500 
                    -คาจัดซื้อพารติช่ันกั้นหองสํานักงาน - - - - 0.00 % 227,090 
               ครุภัณฑกอสราง        
                     -คาจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง - - - - 0.00 % 21,000 

รวมคาครุภัณฑ - 24,500 1,091,500 240,000   264,590 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
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         คาที่ดินและส่ิงกอสราง              
                คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง - 655,914 - 600,000 0.00 % 600,000 

                    รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง - 655,914 1,091,500 600,000   600,000 
รวมงบลงทุน - 911,828 1,091,500 840,000   864,590 

          งบรายจายอ่ืน        
          รายจายอื่นเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น ป 2557  - - 702,582 - -100.00 % - 

รวมงบรายจายอ่ืน - - 702,582 -   - 
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน - 2,331,591.64 3,657,127 3,683,000   4,109,890 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

งานไฟฟาและถนน        
 งบลงทุน        
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง        
         คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  1,116,833.36 1,347,090 1,424,000    
  -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 บานทุงมหาเจริญ  - - - - 0.00 % 249,000 
  -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 2 บานคลองจระเข - - - - 0.00 % 250,000 
               -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 3 บานพรสวรรค - - - - 0.00 % 250,000 
  -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 5 บานคลองตะเคียนชัย - - - - 0.00 % 250,000 
  -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 6 บานคลองใหญ - - - - 0.00 % 286,000 
  -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 7 บานซับเจริญ - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 8 บานดานชัยพัฒนา - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 บานเขาตะกรุบพัฒนา - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 12 บานคลองพัฒนา - - - - 0.00 % 216,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 13 บานชัยพัฒนา - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 14 บานคลองตะขบหวาน - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 22 บานชัยอดุม - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 23 บานคลองเจริญ - - - - 0.00 % 241,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 26 บานคีรีเขตพัฒนา - - - - 0.00 % 266,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 28 บานสระหลวง - - - - 0.00 % 250,000 
        -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 18 บานแสนสุข - - - - 0.00 % 856,000 

 
 



 

-40- 
 
 

 รายจายจริง ประมาณการ 
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  -โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 4 บานแกงสะเดา - - - - 0.00 % 212,000 
รวมคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค - 1,116,833.36 1,347,090 1,424,000   4,826,000 

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง - 1,116,833.36 1,347,090 1,424,000   4,826,000 
รวมงบลงทุน - 1,116,833.36 1,347,090 1,424,000   4,826,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
                เงินอุดหนุนสวนราชการ  1,200,000 771,733.22 800,000    
     -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้าํเย็น ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี  9 - - - - 0.00 % 100,000 
                   -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้าํเย็น ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี  11 - - - - 0.00 % 100,000 
                   -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้าํเย็น ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี  16 - - - - 0.00 % 100,000 
                   -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้าํเย็น ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี  19 - - - - 0.00 % 100,000 
                   -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้าํเย็น ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี  21 - - - - 0.00 % 100,000 
                    -อุดหนุน กฟภ.อําเภอวังน้ําเย็น ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา หมูท่ี 18 - - - - 0.00 % 250,900 

รวมเงินอุดหนุน - 1,200,000 771,733.22 800,000   750,900 
รวมงบเงินอุดหนุน - 1,200,000 771,733.22 800,000   750,900 

รวมงานไฟฟาและถนน - 2,316,833.36 2,118,823.22 2,224,000   5,576,900 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล        
 งบดําเนินการ        
 คาวัสดุ        
  วัสดุอื่น ๆ        
                      -คาจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบทรงกระบอก ความจุ 200 ลิตร จํานวน 50 ใบ - 66,000 44,000 55,000 0.00 % 55,000 

รวมคาวัสดุ - 66,000 44,000 55,000   55,000 
รวมงบดําเนินการ - 66,000 44,000 55,000   55,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล - 66,000 44,000 55,000   55,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน - 4,714,425 5,819,950.22 5,962,000   9,741,790 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน        
 งบดําเนินการ        
         คาใชสอย        
                รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  30,000 63,000 110,000    
                       -คาใชจายโครงการถายทอดความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ       - - - - 0.00 % 20,000 
                       -คาใชจายโครงการคนไทยใจอาสาภายในตําบลทุงมหาเจริญ - - - - 0.00 % 40,000 

รวมคาใชสอย - 30,000 63,000 110,000   60,000 
รวมงบดําเนินการ - 30,000 63,000 110,000   60,000 

 งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ   60,000 50,000    
        -อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น - 60,000 100,000 150,000  % 150,000 
                     -อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  - - - 50,000 0.00 % 50,000 
                     -อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จังหวัดสระแกว - 20,000 50,000 50,000 0.00 % 50,000 
                     -อุดหนุนโครงการแผนยุทธศาสตรสระแกวเมืองแหงความสุข - - - 280,000 0.00 % 280,000 
                    -อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว - - - - 0.00 % 6,000 
                     -อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานตําบลทุงมหาเจริญ - - - 20,000 0.00 % 20,000 
                     -อุดหนุนโครงการเยาวชนรวมใจตานภัยอาชญากรรมและตานภัยยาเสพติด - - - - 0.00 % 50,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - 80,000 210,000 600,000   606,000 
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน - 110,000 273,000 710,000   666,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - 110,000 273,000 710,000   666,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
   -โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ - 48,615 79,625 50,000 0.47 % 80,000 
   -โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช - 46,194 49,205 50,000 62.59 % 80,000 

รวมคาใชสอย - 94,809 128,830 100,000   160,000 
รวมงบดําเนินการ - 94,809 128,830 100,000   160,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
                เงินอุดหนุนสวนราชการ        
      -อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี อาํเภอวังน้ําเย็น - 30,000 20,000 20,000 0.00 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน - 30,000 20,000 20,000   20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 30,000 20,000 20,000   20,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - 124,809 148,830 120,000   180,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
งานกีฬาและนันทนาการ        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
   -คาใชจายการสงเสริมสนับสนุนนักกีฬาตําบล - - - 20,000  % 20,000 
                        -คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ  - 44,640 - 60,000  % 60,000 
   -คาใชจายโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย - - 44,105 224,000  % 224,000 
                        -คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคออกกําลังกาย - - - - 0.00 % 5,000 

รวมคาใชสอย - 44,640 44,105 304,000   309,000 
รวมงบดําเนินการ - 44,640 44,105 304,000   309,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ        
                    -อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน โรงเรยีนในตําบลทุงมหาเจริญ - 100,000 100,000 100,000 0.00 % 100,000 
        -อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุมโรงเรียนขยายโอกาส - - - 40,000 0.00 % 30,000 
                    -อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาประเพณี “วังน้ําเย็นคัพ” อําเภอวังน้ําเย็น - 30,000 - 10,000 0.00 % 10,000 
                    -อุดหนุนโครงการกีฬาภายในตําบล    หมูท่ี 11  บานคลองข้ีเหล็ก - 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 
                     -อุดหนุนโครงการกีฬาภายในตําบล   หมูท่ี 1    บานทุงมหาเจริญ - 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 
                     -อุดหนุนโครงการกีฬาภายในตําบล   หมูท่ี 16  บานสันตะวา              - 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 
                      -อุดหนุนโครงการกีฬาภายในตําบล  หมูท่ี 3    บานพรสวรรค - 50,000 - 50,000 0.00 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน - 330,000 100,000 350,000   340,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 330,000 100,000 350,000   340,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ - 374,640 144,105 654,000   649,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
   -คาใชจายในการสงเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต - 298,900 250,110 400,000 59.93 % 400,000 
   -คาใชจายในการจัดกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น - - - 25,000 0.00 % 20,000 

รวมคาใชสอย - 298,900 250,110 445,000   420,000 
รวมงบดําเนินการ - 298,900 250,110 445,000   420,000 

 งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนสวนราชการ   20,000     
     -อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทงตําบลทุงมหาเจริญ - 50,000 50,000 50,000 0.00 % 50,000 
                  -อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  หมูท่ี 10 บานเขาตะกรุบพัฒนา - 25,000 20,000 25,000 25.00 % 25,000 
                  -อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  หมูท่ี 20 บานไรเหนือพัฒนา - 25,000 20,000 25,000 25.00 % 25,000 
                  -อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  หมูท่ี 9 บานวังสุเทพ - 20,000 20,000 20,000 0.00 % 20,000 
                  -อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - 100,000 50,000 50,000 100.00 % 100,000 
                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเผวต - 10,000 10,000 30,000 200.00 % 30,000 
                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีกวนขาวทิพย - 10,000 10,000 10,000 0.00 % 10,000 
                  -อุดหนุนโครงการงานประเพณีผูกเสี่ยว - 150,000 150,000 150,000 0.00 % 150,000 
                  -อุดหนุนโครงการจัดสรางอุทธยานพุทธมณฑลสระแกว - - 100,000 100,000 0.00 % 100,000 
                  -อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดสระแกว - 40,000 50,000 50,000 0.00 % 50,000 
                  -อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  - - 3,000 - 50.00 % 4,500 

รวมงบเงินอุดหนุน - 430,000 503,000 510,000   564,500 
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน - 728,900 753,110 955,000   984,500 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
         -คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว - 30,000 - 50,000 0.00 % 50,000 

รวมคาใชสอย - 30,000 - 50,000   50,000 
รวมงบดําเนินการ - 30.000 - 50,000   50,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว - 30,000 - 50,000   50,000 
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - 1,258,349 1,046,045 1,779,000   1,863,500 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน        
 งบลงทุน        
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง        
         คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  228,000 381,439 620,000    
    -โครงการปรับปรุง/ตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 15 บานหนองเรือ  - - - - 0.00 % 188,800 
    -โครงการกอสรางลานคอนกรีตเอนกประสงค  หมูท่ี 17 บานชัยมงคลเจริญลาภ - - - - 0.00 % 170,000 
    -โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 25 บานเนินสามัคคี - - - - 0.00 % 237,000 
    -โครงการเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว พรอมหอถังสงน้ําประปา หมูท่ี 20 - - - - 0.00 % 240,000 
    -โครงการเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว พรอมหอถังสงน้ําประปา หมูท่ี 24 - - - - 0.00 % 240,000 
    -โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน  หมูท่ี 27 บานพรนิมิต - - - - 0.00 % 184,000 
           -โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา  - - - - 0.00 % 936,000 
           -โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ - - - - 0.00 % 720,000 
            -โครงการกอสรางรั้วพรอมรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี - - - - 0.00 % 630,000 
           -โครงการกอสรางลาน คสล. ถมดินปลูกหญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี  - - - - 0.00 % 262,000 
            -โครงการตอเติมปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี  - - - - 0.00 % 226,000 

รวมคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค - 228,000 381,439 620,000   4,033,800 
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง - 228,000 381,439 620,000   4,033,800 

รวมงบลงทุน - 228,000 381,439 620,000   4,033,800 
รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน - 228,000 381,439 620,000   4,033,800 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 228,000 381,439 620,000   4,033,800 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานการเกษตร        
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
   -คาใชจายโครงการตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ - 45,000 - 40,000 0.00 % 50,000 

รวมคาใชสอย - 45,000 - 45,000   50,000 
รวมงบดําเนินการ - 45,000 - 45,000   50,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - 45,000 - 45,000   50,000 
รวมแผนงานการเกษตร - 45,000 - 45,000   50,000 

        
แผนงานการพาณิชย        
งานกิจการประปา        
 งบดําเนินการ        
 คาใชสอย        
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ        
   -คาใชจายเพื่อดําเนินการกิจการประปา - 569,471 683,539.50 600,000 -12.22 % 600,000 

รวมคาใชสอย - 569,471 683,539.50 600,000   600,000 
รวมงบดําเนินการ - 569,471 683,539.50 600,000   600,000 

รวมงานกิจการประปา - 569,471 683,539.50 600,000   600,000 
รวมแผนงานการพาณิชย - 569,471 683,539.50 600,000   600,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
 งบกลาง        
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 219,105 145,465 200,000 71.86 % 250,000 
  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ - - - 1,900,000 0.00 % - 
  เบ้ียยังชีพคนพิการ - - - 600,000 0.00 % - 
  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส - 78,500 54,500 120,000 120.18 % 120,000 
  สํารองจาย - 400,000 811,235 591,680 -25.48 % 604,520 
  รายจายตามขอผูกพัน - 180,000 325,800 250,000 -7.92 % 300,000 
               เงินชวยเหลือพิเศษ - - - 60,000 0.00 % 120,000 
               เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) - 214,200 235,100 236,800 9.43 % 257,260 

รวมงบกลาง - 1,091,805 1,572,100 3,958,480   1,648,780 
รวมงานงบกลาง - 1,091,805 1,572,100 3,958,480   1,648,780 

รวมแผนงานงบกลาง - 1,091,805 1,572,100 3,958,480   1,648,780 
รวมทุกแผนงาน - 30,675,399 37,031,681.29 42,560,900   49,762,460 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว 
 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น    49,762,460     บาท   
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
(รหัส  00110) 

งานบริหารทั่วไป (รหัส  00111)     รวม 13,984,060   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม   9,318,420   บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง)       รวม   5,595,120   บาท 

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัส 210100)  จํานวน  514,080   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายก / รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได  

1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก   
                    (รหัส 210200)      จํานวน  42,120   บาท 
           เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได  

1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 210300)  จํานวน  42,120   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายก / รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตัง้จายจากเงินรายได   

1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  (รหัส 210400) จํานวน   86,400  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนของเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบล ตัง้จายจากเงินรายได   

1.1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ  (รหัส 210600)   จํานวน 4,910,400 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงนิรายได   

1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม    3,723,300   บาท 
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส  220100)   จํานวน 1,887,900  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล / รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล / หัวหนาสํานักงานปลัด / เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน / บุคลากร / 
นักพัฒนาชุมชน / เจาพนักงานธุรการ / เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัง้จายจากเงินรายได   
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 1.2.2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  220200)  จํานวน  42,840   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงนิเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / คาตอบแทนพิเศษที่เปนคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนง / เงินเพ่ิมคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผูบริหาร / คาตอบแทนรายเดือน ของ
พนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  

1.2.3 เงินประจําตําแหนง  (รหัส  220300)   จํานวน  324,000    บาท 
             เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  ตั้งจายจากเงินรายได  
  1.2.4 คาจางพนักงานจาง  (รหัส  220600)   จํานวน 1,348,560  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจาง และเงินปรับปรงุอัตราคาจางประจําป พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจาง
ทั่วไป  ไดแก ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน / ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน / ผูชวยเจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล / ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ / แมครัว(ผูมีทักษะ) / 
คนงาน(ทั่วไป) / คนงาน(แมบาน) / คนงาน(ภารโรง) / คนงาน(ยาม)  ตั้งจายจากเงนิรายได  
  1.2.5 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  (รหัส  220700) จํานวน  120,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตั้ง
จายจากเงินรายได  
 
 2. งบดําเนินการ   รวม   4,298,640  บาท 
 2.1 คาตอบแทน       รวม     335,640  บาท 
  2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชน 
   แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รหัส 310100)  จํานวน  225,640  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานสวน
ทองถิ่น และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.1.2  คาเชาบาน  (รหัส  310400)    จํานวน   30,000  บาท 
       เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลทีม่ีสทิธติามระเบียบ ตั้งจายจากเงนิรายได 
  2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  310500)  จํานวน  80,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น / พนักงานสวนตําบล ตัง้จายจากเงิน
รายได  
 
 
 
 
 
 



 

-52- 
 

 2.2 คาใชสอย                  รวม  2,155,000   บาท 
  2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  (รหัส  320100)           จํานวน 500,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาบริการ 
คาจางเหมาทําความสะอาด เปนตน คาบอกรับวารสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาถายแบบพิมพ
เขียว คาจางจัดทําเว็บไซด คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม และสัมมนา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งอินเตอรเน็ต ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   
  2.2.2 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 320200)   จํานวน 400,000  บาท 
   (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งบริการ เพ่ือเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งจายจากเงิน
รายได 
  (2) คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืมอาหารวางตาง ๆ 
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน ๆ ซึง่จําเปนตองจายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม  ตั้ง
จายจากเงินรายได   
           (3) คาใชจายในพิธเีปดอาคารสํานักงานใหม พิธศีาสนา พิธีทําบุญเลี้ยงพระ วันข้ึนปใหม ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงนิรายได  
  2.2.3 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
            ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  320300)   จํานวน  955,000 บาท   
  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ตัง้ไว  150,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเปนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลกูจาง และพนักงานจาง คณะผูบรหิาร และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได 
  - คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง      ตัง้ไว   200,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตัง้ซอมนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได 
  - คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและเครือขาย      ตัง้ไว  500,000   บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม และศึกษาดูงานของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี ตั้งจายจากเงินรายได 
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  - คาใชจายโครงการบานทองถิน่ไทยเทิดไทองคราชัน       ตั้งไว  100,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายดําเนินโครงการบานทองถิ่นไทยเทดิไทองคราชนั ตั้งจายจากเงินรายได 
  - คาใชจายอ่ืน   ตั้งไว    5,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และ
พวงมาลา สําหรับวันสําคัญหรือโอกาสที่จําเปนตาง ๆ ตามวาระ ตั้งจายจากเงินรายได  
  2.2.4 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  (รหัส  320400)  จํานวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได  
 2.3 คาวัสด ุ                 รวม   1,020,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 330100)             จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสําหรับใชภายในสํานักงาน  เชนเครื่องเขียน แบบพิมพ 
กระดาษ ธงชาติ น้ําด่ืม ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.3.2 วัสดุไฟฟาและวทิยุ  (รหัส  330200)   จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ฟวส สายไฟฟา ฯลฯ ตัง้จายจากเงิน
รายได  

2.3.3 วัสดุงานบานงานครัว  (รหัส  330300)             จํานวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัวสําหรบัใชภายในสํานักงาน เชน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายา
ลางหองน้ํา ไมกวาด ไมถูพ้ืน จาน ชาม ชอน แกวน้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได  

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนสง  (รหัส 330700)  จํานวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได  

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (รหัส  330800)  จํานวน  700,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตาง ๆ สาํหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (รหัส  331100)  จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซือ้วัสดุอุปกรณที่ใชโฆษณาประชาสัมพันธ เชน ฟลม ปายประชาสมัพันธ แผนพับ
ประชาสัมพันธ วารสารประชาสัมพันธ ไมอัด สี ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได  
   2.3.7 วัสดุคอมพวิเตอร  (รหัส  331400)   จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน แปนพิมพ แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ ผา
หมึก กระดาษตอเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  
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2.4 คาสาธารณูปโภค       รวม    788,000    บาท 
2.4.1 คาไฟฟา  (รหัส  340100)     จํานวน  650,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในกิจการขององคการบรหิารสวนตาํบล  ตั้งจายจากเงินรายได  
2.4.2 คานํ้าประปา (รหัส  340200)    จํานวน  17,000   บาท 

  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงนิรายได  
2.4.2 คาโทรศัพท  (รหัส  340300)    จํานวน  36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพทของสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิรายได  
2.4.3 คาไปรษณีย  (รหัส  340400)    จํานวน   25,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาดวงตราไปรษณยีากร ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  
2.4.4 คาบริการดานโทรคมนาคม  (รหัส  340500)  จํานวน   60,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต  ตัง้จายจากเงินรายได 
 

3. งบลงทุน        รวม      292,000   บาท 
 3.1 คาครุภัณฑ        รวม      292,000   บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  (รหัส  410100)   จํานวน  292,000   บาท 
              (1) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู ตั้งไว  16,000 บาท เพ่ือใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  - ขนาด 91 x 31 x 176 cm 
  - มีชั้นวางแฟมตั้ง 4 ชั้น มีชองใสแฟม 4 ชอง 
ตั้งจายจากเงินรายได  
   (2) คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 120,000 บาท เพ่ือใช
ในกิจการขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ชนิด ขาว-ดํา  
- ความเร็วในการถายไมต่ํากวา 30 แผนตอนาที  
- เปนระบบมัลติฟงสชั่น  
- เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยาย ได  

             ตั้งจายจากเงินรายได  
              (3) คาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอ้ี สําหรับผูบริหาร จํานวน 4 ชุด ตั้งไว  88,000 บาท เพ่ือใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ตั้งจายจากเงินรายได  
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              (4) คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 4 ชุด ตั้งไว  68,000 บาท เพ่ือใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   ตั้งจายจากเงินรายได  
 
 4. งบเงินอุดหนุน       รวม   75,000   บาท 
 4.1 เงินอุดหนุน       รวม   75,000   บาท 
  4.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)       จํานวน   75,000   บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ  ใหแก ทีท่ําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น       ตั้งไว  75,000     บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมลูขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบรหิารสวน
ตําบลระดับอําเภอ ของที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น  ตัง้จายจากเงินรายได 
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 งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)           รวม      2,461,270  บาท 
 1. งบบุคลากร              รวม      1,872,420  บาท  
 1.1 เงินเดือน(ฝายประจํา)            รวม      1,872,420  บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)         จํานวน  1,045,380  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ไดแก  หัวหนาสวนการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญช ี/ เจา
พนักงานการเงนิและบัญชี / เจาหนาที่การเงินและบัญชี / เจาพนักงานจัดเก็บรายได / เจาหนาที่จัดเก็บรายได/ 
เจาพนักงานพัสดุ/ เจาหนาที่พัสดุ/ เจาพนักงานธุรการ ตัง้จายจากเงินรายได 

1.1.2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  220200)  จํานวน  85,680   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / คาตอบแทนพิเศษที่เปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  

1.1.3 เงินประจําตําแหนง  (รหัส  220300)   จํานวน  42,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง  ตัง้จายจากเงินรายได  
  1.1.4 คาจางพนักงานจาง  (รหัส  220600)   จํานวน 693,360  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรงุอัตราคาจางประจําป พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางทั่วไป 
ไดแก ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี / ผูชวยเจาหนาที่จดัเก็บรายได / ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ / ผูชวยเจาหนาที่
การเงินและบัญชี / ผูชวยเจาหนาที่การประปา ตัง้จายจากเงินรายได  
  1.1.5 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  (รหัส  220700) จํานวน  6,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตั้ง
จายจากเงินรายได  
 

2. งบดําเนินการ       รวม   408,850    บาท  
 2.1 คาตอบแทน   รวม   198,850    บาท 
  2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชน 
   แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รหัส 310100)  จํานวน  118,850  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานสวน
ทองถิ่น และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล  ตัง้จายจากเงินรายได  
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  2.1.2  คาเชาบาน  (รหัส  310400)    จํานวน 50,000   บาท 
       เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลทีม่ีสทิธติามระเบียบ ตั้งจายจากเงนิรายได 
  2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  310500)  จํานวน  30,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได 
  
 2.2 คาใชสอย     รวม      110,000  บาท 
  2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  (รหัส  320100)      จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาบริการ 
คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาถายแบบพิมพเขียว 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม และสัมมนา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
  2.2.2 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
              ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  320300)   จํานวน   30,000   บาท   
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้ง
จายจากเงินรายได 
  2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  (รหัส  320400)  จํานวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร ตู 
โตะ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
 
 2.3 คาวัสด ุ                 รวม   100,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 330100)             จํานวน  60,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสําหรับใชภายในสํานักงาน  เชนเครื่องเขียน แบบพิมพ 
กระดาษ ธงชาติ น้ําด่ืม ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.3.2 วัสดุคอมพวิเตอร  (รหัส  331400)   จํานวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน แปนพิมพ แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ ผา
หมึก กระดาษตอเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได  
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3. งบลงทุน        รวม      180,000     บาท 
 3.1 คาครุภัณฑ        รวม      180,000     บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  (รหัส  410100)   จํานวน  180,000     บาท 
              (1) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย(ฐานรางลอย) ชุด 8 หนา ตั้งไว  80,000 
บาท เพ่ือใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมได
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
            - ตูหนาเดียว ขนาดลึกไมนอยกวา 34 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม. 
จํานวน 2 ตู 
            - ตูสองหนา ขนาดลึกไมนอยกวา 64 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม. จํานวน 
3 ตู 
            - ประกอบดวยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น / จัดเก็บแฟมตั้งหนา 3’’ ไดประมาณ 480 แฟม 
              ตั้งจายจากเงินรายได  
 
   (2) คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 100,000 บาท เพ่ือใช
ในกิจการขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ชนิด ขาว-ดํา  
- ความเร็วในการถายไมต่ํากวา 20 แผนตอนาที  
- เปนระบบมัลติฟงสชั่น  
- เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยาย ได  

             ตั้งจายจากเงินรายได  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(รหัส  00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย (รหัส 00123)   รวม   176,000   บาท 
 1. งบดําเนินการ        รวม   165,000   บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   135,000   บาท 
  1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
   ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ (รหัส  320300)  จํานวน 135,000  บาท 
  - คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ตัง้ไว  50,000   บาท 
            เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ตัง้จายจากเงิน
รายได 
  - คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาล          ตั้งไว  85,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
วันหยุดติดตอกันหลายวัน เชน เทศกาลวันสงกรานต และเทศกาลวันปใหม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   
  1.2 คาวัสด ุ                รวม     30,000   บาท 
  1.2.1 วัสดุอ่ืน ๆ  (รหัส 331700)             จํานวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน กรวยจราจร ไฟฉาย 
กระบองไฟกระพริบ เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 

2. งบลงทุน                 รวม     11,000      บาท 
  2.1 คาครุภัณฑ                รวม     11,000      บาท 

2.1.1 ครุภัณฑอ่ืน  (รหัส  411700)            จํานวน 11,000      บาท 
             เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว  11,000  บาท เพ่ือใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในมาตรฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เครื่องยนต 2 จังหวะ กําลังเครื่อง 2.0 แรงมา 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 31.8 cc  
- ขนาดโซ 3/8’’ PMMC3 (12’’)  
- ความจุถังน้ํามัน ไมนอยกวา 0.25 ลิตร 
- ความจุถังน้ํามันโซ ไมนอยกวา 0.15 ลิตร  

             ตั้งจายจากเงินรายได   
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แผนงานการศึกษา 
(รหัส  00210) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (รหัส  00211)          รวม    1,710,760    บาท 
 1. งบบุคลากร              รวม     976,560   บาท  
  1.1 เงินเดือน(ฝายประจํา)           รวม     976,560   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน  (รหัส  220100)         จํานวน    454,560   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ไดแก  หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / 
นักวิชาการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงนิรายได 

1.1.2 เงินประจําตําแหนง  (รหัส  220300)   จํานวน  42,000    บาท 
            เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได  
  1.1.3 คาจางพนักงานจาง  (รหัส  220600)   จํานวน 480,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรงุอัตราคาจางประจําป พนักงานจางทั่วไป ไดแก ผูชวยครผููดูแลเด็ก
กอนวัยเรียน  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

2. งบดําเนินการ       รวม    584,200   บาท  
  2.1 คาตอบแทน   รวม     294,200   บาท 
  2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชน 
   แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รหัส 310100)  จํานวน  194,200  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานสวน
ทองถิ่น และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                           (รหัส  310300)      จํานวน  20,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.1.3  คาเชาบาน  (รหัส  310400)    จํานวน 50,000   บาท 
       เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลทีม่ีสทิธติามระเบียบ ตั้งจายจากเงนิรายได 
  2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  310500)  จํานวน  30,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได  
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 2.2 คาใชสอย    รวม   190,000  บาท 
  2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  (รหัส  320100)           จํานวน  80,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาบริการ 
คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน คาบอกรับวารสาร ระเบียบการปฏิบัติงาน หนังสือตาง 
ๆ คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาถายเอกสาร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม และสัมมนา ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได   
  2.2.2 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 320200)   จํานวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคารับรอง/ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชมงานของ
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได 
  2.2.3 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
              ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  320300)   จํานวน  50,000   บาท   
  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ตัง้ไว    50,000    บาท 
  เพ่ือจายเปนเปนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได 
  2.2.4 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  (รหัส  320400)  จํานวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจายคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวน
การศึกษาฯ   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได  
 
 2.3 คาวัสด ุ                  รวม   100,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 330100)             จํานวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสําหรบัใชภายในสํานักงาน และอุปกรณทีใ่ชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงนิ
รายได  
  2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว  (รหัส  330300)   จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครือ่งใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายา
เช็ดกระจก ฯลฯ เพ่ือใชในสํานักงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.3.2 วัสดุคอมพวิเตอร  (รหัส  331400)   จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ ตลับผงหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืนที่เก่ียวของ ตั้งจายจากเงนิรายได  
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3. งบลงทุน        รวม     150,000    บาท 
 3.1 คาครุภัณฑ        รวม      70,000    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  (รหัส  410100)   จํานวน  18,000    บาท 
            เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นใสของ แบบ 6 ชอง จํานวน 12 ชุด   ตั้งไว  18,000  บาท เพ่ือใชในกิจการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย  จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได  

3.1.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  (รหัส  410700)  จํานวน   20,000   บาท 
            เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองดิจิตอล จํานวน  1 เครื่อง    ตั้งไว  20,000  บาท เพ่ือใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยมีราละเอียดดังนี้   

- บอดี้เปนอะลูมิเนียม เลนสที่มากับตัวกลองเปนซูมเลนสไมนอยกวา 2.2 เทา พรอมระบบปองกัน
ภาพส่ันไหว ชวงความยาวโฟกัสเลนสไมนอยกวา 6.8 – 30.8 มิลลิเมตร เทียบกับฟูลเฟรมจะไดระยะไมนอยกวา 
14-100 มิลลิเมตร รูรับแสงกวางสุดอยูที่ไมนอยกวา f 0.8 – f 1.8  แคบสุดไมนอยกวา f 11 โฟกัสใกลสุดตั้งแต 5 - 
40 เซนติเมตร รองรับความละเอียดภาพสูงสุดไมนอยกวา 10.2 ลานพิกเซล ขนาดเซ็นเซอรอยูที่ 1 นิ้วความไวแสง
รองรับไมนอยกวาISO 125-12,800    ออโตโฟกัสใช Contrast Detect ไมนอยกวา 21 จุดโฟกัส ความเร็วชัตเตอร
สูงสุดไมนอยกวา    1/1,000 วินาที ชาสุดใน Manual Modeไมนอยกวาที่ 1.50 วินาที ถายภาพตอเนื่องที่ความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 5.5 ภาพตอวินาที รองรับ RAW File และ JPEG สําหรับหนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 1.5 
นิ้วแบบสัมผัส ความละเอียดหนาจอไมนอยกวา 500,000 จุด ตั้งจายจากเงินรายได 

3.1.3 ครุภัณฑอ่ืน  (รหัส  411700)    จํานวน    32,000     บาท 
             เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะหินออนพรอมเกาอ้ี  จํานวน  8  ชุด  ตั้งไว              บาท เพ่ือใชในกิจการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 
 3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง      รวม   80,000    บาท 
  3.2.1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง   
                            (รหัส 421100)      จํานวน 80,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิง่กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการศึกษาฯ เชน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลทุกศูนย  ตั้งจายจากเงินรายได 

 
 
 
 
 



 

-63- 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (รหัส  00212)   รวม   12,146,000   บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม     5,247,000   บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   1,611,000    บาท 
 1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
                  ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300) จํานวน  1,598,000  บาท 
- คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
   เปนคาอาหารกลางวัน      ตั้งไว     929,600      บาท  

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสงักัดองคการบรหิารสวนตําบลทุงมหา
เจริญ จํานวน 4 ศูนย  (20 บาทตอคน / 166 คน / จํานวน 280 วัน)  แยกเปน 

ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจรญิ       71 คน / 20 บาท / 280 วัน  จํานวน  397,600  บาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนา 46 คน / 20 บาท / 280 วัน  จํานวน  257,600  บาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี        32 คน / 20 บาท / 280 วัน  จํานวน  179,200  บาท
ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา           17 คน / 20 บาท / 280 วัน  จํานวน   95,200   บาท 

เพ่ือดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ตัง้จายจากเงินรายได 
  - คาใชจายในการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก         ตั้งไว     3,000    บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับเด็ก อายุระหวาง 1 - 3 ขวบ ภายในตําบล
ทุงมหาเจริญ ตั้งจายจากเงินรายได 
  - คาใชจายในโครงการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ตั้งไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารและเครื่องด่ืม สําหรับผูเขารวมโครงการ ตั้งจายจากเงนิรายได 
  - คาใชจายโครงการวันแหงความภูมใิจยุวบัณฑติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว  55,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการวันแหงความภูมใิจยุวบัณฑิต จํานวน 4 ศูนย  ไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนา , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี  ตั้งจายจากเงินรายได 
  - คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชือ่มสัมพันธตําบลทุงมหาเจรญิ             
ตั้งไว    55,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความสัมพันธ ตําบลทุงมหา
เจริญ  คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม วัสดุอุปกรณการแขงขันกีฬา คาเครื่องแตง
กาย คาวงดุริยางคขบวนพาเหรด และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ   ตั้งจายจากเงินรายได 
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          - คาใชจายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศนูยพัฒนาเด็กเล็ก      ตัง้ไว  85,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานแสดงผลงานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนการแสดงผลงานทางวิชาการ 

การแสดงของเด็ก การประกวดของเด็ก การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซี่ยน ฯลฯ  จํานวน 4 ศูนย       
ตั้งจายจากเงนิรายได 
          - คาใชจายในการจัดทําวารสารเผยแพรผลงานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก       ตัง้ไว    40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดจัดทําวารสารเผยแพรผลงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย  ๆ ละ 10,000 
บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
         - คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญประจําป 2559  ตั้งไว  70,250  บาท 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ ในการสงเสริมการ
เรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 19 โครงการ ไดแก 

(1) โครงการวันข้ึนปใหม  จํานวน  3,550  บาท  
(2) โครงการวันเด็ก    จํานวน  3,550  บาท 
(3) โครงการวันไหวครู จํานวน  3,550  บาท 
(4) โครงการวันมาฆบูชา จํานวน  3,550  บาท 
(5) โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน  3,550  บาท 
(6) โครงการวันอาสาฬหบชูา จํานวน  3,550  บาท 
(7) โครงการวันเขาพรรษา จํานวน  3,550  บาท 
(8) โครงการวันแม  จํานวน  3,550  บาท 
(9) โครงการวันลอยกระทง จํานวน  3,550  บาท 
(10) โครงการวันพอ   จํานวน  3,550  บาท 
(11) โครงการวันคริสตมาส จํานวน  3,550  บาท 
(12) โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน  3,000  บาท 
(13) โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน  2,000  บาท 
(14) โครงการชวนลูกเลานทิานสานฝน รักการอาน จํานวน  3,550  บาท 
(15) โครงการหนนูอยเรียนรูสูโลกวิทยาศาสตร  จํานวน  3,550  บาท 
(16) โครงการโภชนาการสมวัย  จํานวน  3,550  บาท 
(17) โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก จํานวน  3,550  บาท 
(18) โครงการวันภาษาไทย จํานวน  2,000  บาท 
(19)โครงปรับภูมิทัศนทั้งภายใน และภายนอกศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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   - คาใชจายโครงการของศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนาประจําป 2559  ตัง้ไว 42,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนาในการสงเสริม

การเรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 15 โครงการ ไดแก 
(1) โครงการวันข้ึนปใหม  จํานวน  2,300  บาท  
(2) โครงการวันเด็ก    จํานวน  2,300  บาท 
(3) โครงการวันไหวครู จํานวน  2,300  บาท 
(4) โครงการวันมาฆบูชา จํานวน  2,300  บาท 
(5) โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน  2,300  บาท 
(6) โครงการวันอาสาฬหบชูา จํานวน  2,300  บาท 
(7) โครงการวันเขาพรรษา จํานวน  2,300  บาท 
(8) โครงการวันแม  จํานวน  2,300  บาท 
(9) โครงการวันลอยกระทง จํานวน  2,300  บาท 
(10) โครงการวันพอ   จํานวน  2,300  บาท 
(11) โครงการวันคริสตมาส จํานวน  2,300  บาท 
(12) โครงการภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน  3,000  บาท 
(13) โครงการรณรงควันสําคญั เชน วันงดสูบบหุร่ี วันอนามัยโลก ฯลฯ จํานวน  2,000  บาท 
(14) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา จํานวน  2,000  บาท 
(15) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศกึษา จํานวน  10,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      - คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี ประจําป 2559  ตั้งไว 34,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี ในการสงเสริมการ

เรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 15 โครงการ ไดแก 
(1) โครงการวันข้ึนปใหม  จํานวน  1,600  บาท  
(2) โครงการวันเด็ก    จํานวน  1,600  บาท 
(3) โครงการวันไหวครู จํานวน  1,600  บาท 
(4) โครงการวันมาฆบูชา จํานวน  1,600  บาท 
(5) โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน  1,600  บาท 
(6) โครงการวันอาสาฬหบชูา จํานวน  1,600  บาท 
(7) โครงการวันเขาพรรษา จํานวน  1,600  บาท 
(8) โครงการวันแม  จํานวน  1,600  บาท 
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(9) โครงการวันลอยกระทง จํานวน  1,600  บาท 
 (10) โครงการวันพอ   จํานวน  1,600  บาท 
(11) โครงการวันคริสตมาส จํานวน  1,600  บาท 
(12) โครงการภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน  3,000  บาท 
(13) โครงการรณรงควันสําคญั เชน วันงดสูบบหุร่ี วันอนามัยโลก ฯลฯ จํานวน  2,000  บาท 
(14) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา จํานวน  2,000  บาท 
(15) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศกึษา จํานวน  10,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      - คาใชจายโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา ประจําป 2559  ตั้งไว  21,650  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดาในการสงเสริมการ

เรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 19 โครงการ ไดแก 
(1) โครงการวันข้ึนปใหม  จํานวน  850  บาท  
(2) โครงการวันเด็ก    จํานวน  850  บาท 
(3) โครงการวันไหวครู จํานวน  850  บาท 
(4) โครงการวันมาฆบูชา จํานวน  850  บาท 
(5) โครงการวันวิสาขบูชา จํานวน  850  บาท 
(6) โครงการวันอาสาฬหบชูา จํานวน  850  บาท 
(7) โครงการวันเขาพรรษา จํานวน  850  บาท 
(8) โครงการวันแม  จํานวน  850  บาท 
(9) โครงการวันลอยกระทง จํานวน  850  บาท 
(10) โครงการวันพอ   จํานวน  850  บาท 
(11) โครงการวันคริสตมาส จํานวน  850  บาท 
(12) โครงการตอตานยาเสพติด จํานวน  1,500  บาท 
(13) โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย  จํานวน  1,500  บาท 
(14)โครงการสงเสริมปฐมวัยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 3,000 บาท 
(15) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยปฐมวัย จํานวน  300  บาท 
(16) โครงการสงเสริมสุขภาพเดก็ปฐมวัยสุขภาพด ี จํานวน  1,000  บาท 
(17) โครงการเด็กยุคใหมใสใจธรรมชาติ   จํานวน  1,000  บาท 
(18) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน และนอกสถานที ่ จํานวน  1,000  บาท 
(19)โครงการปรับภูมิทัศนทั้งภายใน และภายนอกศนูยพฒันาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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  - คาใชจายโครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพตดิในเด็กนักเรียน  D.A.R.E    
         ตั้งไว     54,600    บาท 
   เพ่ือจายเปนคาคาตอบแทนวิทยากร ตํารวจในโครงการ จํานวน 94 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได 
  - คาใชจายโครงการหองฟุตบอลสําหรับเด็กปฐมวัย   ตั้งไว     200,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเชน ลูกฟุตบอล ตาขายเชือก เบาะรอง เสาคอนกรีต อิฐ หิน ปูน ทราย 
กระเบ้ือง หลังคา ฯลฯ เพ่ือสรางหองฟุตบอลสําหรับเด็กปฐมวัยใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย  ตั้งจาย
จากเงินรายได 

1.2 คาวัสด ุ       รวม       3,636,000  บาท 
1.2.1 คาอาหารเสริม(นม)  (รหัส  330400)  จํานวน   3,636,000  บาท 

 เพ่ือดําเนินงานจัดซื้ออาหารเสริมนม ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงมหาเจริญ / ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตะกรุบพัฒนา / ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี จํานวน 280 วัน เปนเงิน 343,000 บาท และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 
จํานวน  8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานมหาเจริญ / โรงเรียนบานวังจระเข / โรงเรียนบานพรสวรรค / โรงเรียน
บานแกงสะเดา / โรงเรียนบานคลองใหญ / โรงเรียนบานซับเจริญ / โรงเรียนบานดานชัย และโรงเรียนบานเขา
ตะกรุบ จํานวน 260 วัน เปนเงิน  3,293,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 2. งบเงินอุดหนุน       รวม      6,899,000  บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน      รวม      6,899,000  บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)           จํานวน  6,899,000  บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการอาหารกลางวัน    ตั้งไว      6,736,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมกา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ จํานวน 8 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานมหาเจริญ จํานวนเด็ก 705 คน เปนเงิน  2,820,000  บาท / โรงเรียนบานวังจระเข จํานวน
เด็ก 123 คน เปนเงิน  492,000  บาท / โรงเรียนบานพรสวรรค จํานวนเด็ก 74 คน เปนเงิน  296,000  บาท / 
โรงเรียนบานแกงสะเดา จํานวนเด็ก 140 คน เปนเงิน  560,000  บาท / โรงเรียนบานคลองใหญ จํานวนเด็ก 
152 คน เปนเงิน  608,000  บาท / โรงเรียนบานซับเจริญ จํานวนเด็ก 149 คน เปนเงิน  596,000  บาท / 
โรงเรียนบานดานชัย จํานวนเด็ก 87 คน เปนเงิน  348,000 บาท / โรงเรียนบานเขาตะกรุบพัฒนา จํานวนเด็ก 
254 คน เปนเงิน  1,016,000  บาท โดยจัดสรรให 100% ในอัตราคนละ 20 บาท / คน / 200 วัน  รวมทั้งสิ้น 
1,684 คน เปนเงิน  6,736,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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  (2) อุดหนนุโครงการตอทอระบบน้ําในแปลงเกษตร ใหแกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 
        บานคลองตะเคียนชัย     ตั้งไว    20,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการตอทอระบบน้ําในแปลงเกษตร ของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน
บานคลองตะเคียนชัย  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
        (3) อุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟา  ใหแกโรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดนบานคลองตะเคียนชัย
          ตั้งไว    15,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเพาะเห็ดนางฟา ของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานคลอง
ตะเคียนชัย  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
        (4) อุดหนุนโครงการปลูกไมผล (กลวย มะละกอ แกวมังกร) ใหแกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 
        บานคลองตะเคียนชัย     ตั้งไว   18,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกไมผล (กลวย มะละกอ แกวมังกร) ของโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบานคลองตะเคียนชัย  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป 
         (5) อุดหนุนโครงการปลูกผักเถาเครือ ใหแกโรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดนบานคลองตะเคียนชัย 
                ตั้งไว    5,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกผักเถาเครือ ของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานคลอง
ตะเคียนชัย  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (6) อุดหนนุโครงการเลี้ยงปลาดุกเพ่ืออาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนบานพรสวรรค  
          ตั้งไว   20,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเลี้ยงปลาดุกเพ่ืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบานพรสวรรค  ตัง้จาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (7) อุดหนนุโครงการเกษตรพอเพียง ใหแกโรงเรียนบานซับเจริญ ตั้งไว   15,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเกษตรพอเพียง ของโรงเรียนบานซับเจรญิ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
  (8) อุดหนนุโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ O-NET ของนักเรียนในตําบลทุงมหาเจริญ  
        ประจําปการศึกษา 2558 ใหแก กลุมโรงเรียนตําบลทุงมหาเจริญตั้งไว   70,000   บาท          
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ O-NET ของนักเรียนในตําบลทุงมหาเจริญ  
ประจําปการศึกษา 2558 ของกลุมโรงเรียนตําบลทุงมหาเจริญตั้งไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  (รหัส  00214)     รวม    187,500   บาท 
 1. งบเงินอุดหนุน       รวม       187,500   บาท 
  1.1 เงินอุดหนุน      รวม       187,500   บาท 
  1.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)             จํานวน   187,500   บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการฝกอบรมประดิษฐดอกไมจากดินหอม ใหแกโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
                ตั้งไว    21,500   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมประดิษฐดอกไมจากดินหอม ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม     
ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  (2) อุดหนนุโครงการสืบสานหตัถกรรมจักสานไมไผหุมเซรามิค ใหแกโรงเรียนวังหลงัวิทยาคม
                ตั้งไว    26,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสืบสานหัตถกรรมจักสานไมไผหุมเซรามิค ของโรงเรียนวังหลัง
วิทยาคม     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (3) อุดหนนุโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะของนักเรียนดานความคิดสรางสรรคสิง่ประดิษฐ
หุนยนต  ใหแกโรงเรียนวังหลงัวิทยาคม      ตั้งไว    50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะของนักเรียนดานความคิดสรางสรรคสิง่ประดิษฐ
หุนยนต ของโรงเรียนวังหลงัวิทยาคม  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (4) อุดหนนุโครงการบรรพชาสามเณร/บวชเนกขัมมะบารมี เฉลิมพระเกียรติ (เด็กดี ศรตีําบล) 
ใหแกโรงเรียนวังหลงัวิทยาคม       ตั้งไว    50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสืบบรรพชาสามเณร/บวชเนกขัมมะบารมี เฉลิมพระเกียรติ ของ
โรงเรียนวังหลงัวิทยาคม  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  (5) อุดหนนุโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย ใหแกโรงเรียนวังหลงัวิทยาคม  
                ตั้งไว    40,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสืบสานศลิปะ วัฒนธรรมไทย  ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม                  
ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 
(รหัส  00220) 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสขุอ่ืน    (รหัส  00223)   รวม     450,000  บาท 
 1. งบเงินอุดหนุน       รวม     450,000  บาท 
  1.1เงินอุดหนุน       รวม     450,000  บาท 
  1.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)           จํานวน   30,000  บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดย “หมอประจําครอบครัว” ใหแก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น       ตั้งไว   30,000     บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดย “หมอประจําครอบครัว” ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

1.1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  
        (รหัส 610400)       จํานวน 420,000  บาท 

  (1) อุดหนนุโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล ตั้งไว      420,000  บาท 
 เพ่ือสนับสนนุการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. หมูบานละ 15,000 
บาท ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกปญหา และการจัดการสุขภาพเบ้ืองตน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับภารกิจ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
(รหัส  00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     (รหัส   00232)   รวม   40,000    บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม   40,000    บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   40,000    บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
       ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน 40,000  บาท 
- คาใชจายโครงการใหความรูดานสวัสดิการผูสงูอายุ และคนพิการ ตั้งไว      20,000    บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการใหความรูดานสวัสดิการผูสูงอายุ และคนพิการ ในเขตตําบลทุง
มหาเจริญ ตัง้จายจากเงินรายได 

- คาใชจายโครงการฝกอาชีพผูสูงอายุ และคนพิการ  ตั้งไว      20,000    บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝกอาชีพผูสงูอายุ และคนพิการ  ในเขตตําบลทุงมหาเจริญ       
ตั้งจายจากเงนิรายได 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

(รหัส  00240) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     (รหัส  00241)         รวม  4,109,890 บาท 
 1. งบบุคลากร              รวม  2,550,180 บาท  
  1.1 เงินเดือน(ฝายประจํา)           รวม  2,550,180 บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)         จํานวน  849,120 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ไดแก  หัวหนาสวนโยธา / นายชางโยธา / ชางเขียนแบบ /    
ชางไฟฟา / เจาพนักงานธุรการ ตัง้จายจากเงินรายได 

1.1.2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  220200)  จํานวน  69,060  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / คาตอบแทนพิเศษที่เปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได  

1.1.3 เงินประจําตําแหนง  (รหัส  220300)   จํานวน  42,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตัง้จายจากเงินรายได  
  1.1.4 คาจางพนักงานจาง  (รหัส  220600)   จํานวน 1,494,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรงุอัตราคาจางประจําป พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางทั่วไป 
ไดแก ผูชวยชางโยธา / ผูชวยชางไฟฟา / ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต / พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) / พนักงานประจํารถขยะ / คนงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงนิรายได  
  1.1.5 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  (รหัส  220700) จํานวน  96,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตั้ง
จายจากเงินรายได  

2. งบดําเนินการ       รวม    695,120   บาท  
  2.1 คาตอบแทน   รวม    285,120   บาท 
  2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชน 
   แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รหัส 310100)  จํานวน  195,120  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานสวน
ทองถิ่น และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.1.2  คาเชาบาน  (รหัส  310400)    จํานวน   50,000   บาท 
       เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลทีม่ีสทิธติามระเบียบ ตั้งจายจากเงนิรายได 
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  2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  310500)  จํานวน    40,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได  
 
  2.2 คาใชสอย    รวม    130,000    บาท 
  2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  (รหัส  320100)      จํานวน  50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาบริการ 
คาจางเหมาถายแบบพิมพเขียว คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม และสัมมนา 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
  2.2.2 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
              ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  320300)   จํานวน   40,000   บาท   
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้ง
จายจากเงนิรายได 
  2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  (รหัส  320400)  จํานวน 40,000 บาท 
 เพ่ือจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต  เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ 
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
  2.3 คาวัสด ุ                รวม   280,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 330100)             จํานวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสําหรับใชภายในสํานักงาน  เชนเครื่องเขียน แบบพิมพ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.3.2 วัสดุไฟฟาและวทิยุ (รหัส  330200)   จํานวน  150,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา และวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได  
  2.3.3 วัสดุกอสราง  (รหัส  330600)    จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก สงักะสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได  
  2.3.4 วัสดุคอมพวิเตอร  (รหัส  331400)   จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หัวพิมพ ผาหมึก ตลับผงหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได  
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3. งบลงทุน        รวม      864,590     บาท 
  3.1 คาครุภัณฑ       รวม       264,590    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน (รหัส  410100)   จํานวน   243,590    บาท 
            เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โดยมรีายละเอียดดังนี ้
  (1) คาจัดซื้อตูเหล็กสองบานพับ จํานวน 3 ตู ตัง้ไว  16,500  บาท  เพ่ือใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในมาตรฐานบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   ตัง้จายจากเงินรายได 
  (2) คาจัดซื้อพารติชั่นก้ันหองสํานักงาน   ตัง้ไว  227,090  บาท  เพ่ือจายเปนคาพารติชั่น
ก้ันหองสํานักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- พารติชั่น (กระจกใสสลับฝา)  สงู 150  ซ.ม.  ยาว  100 ซ.ม.  จํานวน  40  แผง 
- พารติชั่น (กระจกใสสลับฝา)  สงู 180  ซ.ม.  ยาว  100 ซ.ม.  จํานวน  21  แผง 
- เสาจบ/เสาตอ     จํานวน   91  เสา 
- ขาตัง้กันลม        จํานวน   91  ขา 
ตั้งจายจากเงนิรายได 
3.1.2 ครุภัณฑกอสราง  (รหัส  410500)          จํานวน    21,000    บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) คาจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 21,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

ตบดิน โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
- ใชเครื่องยนตเบนซนิ 
- น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน 
- ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาท ี
ตั้งจายจากเงนิรายได 

 
  3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง     รวม     600,000  บาท 
  3.2.1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง  
          (รหัส  421100)      จํานวน 600,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน สิ่งกอสรางขององคการบรหิารสวนตําบลในหมูบาน 
เชน หอกระจายขาว, เสียงตามสาย,ระบบประปา,ชุดโคมไฟฟาสาธารณะ,ถงัเก็บน้ํา,ถนนลาดยาง,ถนน
คอนกรีต,ถนนลูกรงั,อาคารที่ทําการ อบต. ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งานไฟฟาถนน  (รหัส  00242)      รวม      5,576,900   บาท 
1. งบลงทุน        รวม      4,826,000   บาท 

  1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง     รวม      4,826,000   บาท 
  1.1.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส  421000)  จํานวน  4,826,000   บาท 
  (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก   ตั้งไว     4,614,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  16  สาย ประกอบดวย 
      - หมูที่ 1 บานทุงมหาเจรญิ ตั้งไว  249,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 390 ตารางเมตร  
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
       - หมูที่ 2 บานคลองจระเข ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
          - หมูที่ 3 บานพรสวรรค ตัง้ไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  - หมูที่ 5 บานคลองตะเคียนชัย ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร  พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
          - หมูที่ 6 บานคลองใหญ ตัง้ไว  286,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 416 ตารางเมตร  
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  - หมูที่ 7 บานซับเจรญิ ตัง้ไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  - หมูที่ 8 บานดานชัยพัฒนา  ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
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          - หมูที่ 10 บานเขาตะกรุบพัฒนา  ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
    - หมูที ่12 บานคลองพัฒนา  ตัง้ไว  216,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 340 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
        - หมูที่ 13 บานชัยพัฒนา  ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
                 - หมูที่ 14 บานคลองตะขบหวาน  ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
          - หมูที่ 22 บานชัยอุดม  ตั้งไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  - หมูที่ 23 บานคลองเจริญ  ตั้งไว  241,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  - หมูที่ 26 บานคีรีเขตพัฒนา  ตัง้ไว  266,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
        - หมูที่ 28 บานสระหลวง  ตัง้ไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางลูกรงัขางละ 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
                 - หมูที่ 18 บานแสนสุข (รอบอาคารเอนกประสงค อบต.ทุงมหาเจริญ)  ตั้งไว  856,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
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  (2) โครงการปรับปรงุ/ซอมแซมถนนลูกรัง   ตั้งไว    212,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรงัภายในหมูบาน  จํานวน 1  สาย  ประกอบดวย 
  -หมูที่ 4 บานแกงสะเดา ตัง้ไว  212,000  บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบานแกงสะเดา ผิวจราจรลูกรงักวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญ
กําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 2. งบเงินอุดหนุน       รวม     750,900   บาท 
  2.1เงินอุดหนุน       รวม     750,900   บาท 

2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ (รหัส 610200)   จํานวน 750,900   บาท 
  (1) โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ   ตั้งไว      500,000   บาท 
 เพ่ืออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังน้ําเย็น เปนคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหแก 
หมูบานในตําบลทุงมหาเจริญ จํานวน   5   หมูบาน ประกอบดวย 
  -หมูที่  9 บานวังสุเทพ  จํานวน  100,000  บาท 
  -หมูที่ 11 บานคลองข้ีเหล็ก จํานวน  100,000   บาท  
  -หมูที่ 16 บานสันตะวา  จํานวน  100,000   บาท  
  -หมูที่ 19 บานแสงตะวัน  จํานวน  100,000   บาท  
  -หมูที่ 21 บานไพรวัลย  จํานวน  100,000   บาท 
 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  (2) โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหกับราษฎร   ตั้งไว     250,900   บาท 
 เพ่ืออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังน้ําเย็น เปนคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา
ใหกับราษฎรในตําบลทุงมหาเจรญิ จํานวน 1 หมูบาน ประกอบดวย 
  -หมูที่ 18 บานแสนสุข  จํานวน  250,900   บาท   ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัส  00244)    รวม      55,000   บาท 
 1. งบดําเนินการ        รวม      55,000   บาท 
  1.1 คาวัสด ุ                รวม      55,000   บาท 
  1.1.1 วัสดุอ่ืน ๆ  (รหัส 331700)             จํานวน  55,000   บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบทรงกระบอก สีน้ําเงิน ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร เจาะหู
รอยเชือกทั้ง 2 ขาง พรอมสกรีนชื่อ และตราสัญลักษณองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 50 ใบ  ตัง้จายจาก
เงินรายได  
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
(รหัส  00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน   (รหัส  00252)   รวม   666,000    
บาท 

1. งบดําเนินการ       รวม     60,000    บาท 
1.1 คาใชสอย       รวม     60,000     บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน  60,000   บาท 

  - คาใชจายโครงการถายทอดความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ     ตัง้ไว       20,000    บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมกิจกรรมถายทอดความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการ
บริหารการตลาดใหกับเด็ก และเยาวชนในตําบลทุงมหาเจริญ ตั้งจายจากเงินรายได 
  - คาใชจายโครงการคนไทยใจอาสาภายในตําบลทุงมหาเจริญ      ตั้งไว     40,000    บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริม และจัดกิจกรรมกระตุนเตือนสรางจิตสํานึกของเด็ก และเยาวชน
ภายในตําบลทุงมหาเจริญเพ่ือดูแลผูที่ดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูประสบสาธารณภัย ตั้งจายจากเงิน
รายได 
 
 2. งบเงินอุดหนุน       รวม      606,000     บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน      รวม       606,000    บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)  จํานวน   606,000    บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น ประจําป 2559         
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น (ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวังน้ําเย็น) 
          ตั้งไว    150,000     บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น ประจําป 2559  
ของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวังน้ําเย็น  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  (2) อุดหนนุโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2559         
ใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ ตั้งไว    50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สถานศึกษา ประจําป 2559  ใหแก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตาํบลทุงมหาเจริญ จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000  
บาท      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  (3) อุดหนนุโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559      
ใหแกทีท่ําการปกครองจังหวัดสระแกว (ศนูยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจงัหวัดสระแกว) 
          ตั้งไว    50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 
  (4) อุดหนนุโครงการยุทธศาสตรสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท      ตั้งไว    280,000   บาท 
 เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน นํางบประมาณไปขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดสระแกว เมือง
แหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (5) อุดหนนุโครงการจัดตั้งศนูยบริการเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ใหแก 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว    ตั้งไว      6,000   บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดตัง้ศูนยบริการเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว  ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 
  (6) อุดหนนุชมรมลูกเสือชาวบานตําบลทุงมหาเจริญ  ตั้งไว    20,000   บาท 
           เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรมลูกเสือชาวบานตําบลทุงมหาเจริญ ตัง้จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
  (7) อุดหนนุโครงการเยาวชนรวมใจตานภัยอาชญากรรมและยาเสพติด ใหแกสถานีตํารวจภูธร
วังน้ําเย็น          ตั้งไว    50,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเยาวชนรวมใจตานภัยอาชญากรรม และยาเสพติด ของสถานี
ตํารวจภูธรวังน้ําเย็น  ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(รหัส  00260) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส  00261) รวม    180,000   บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม    160,000   บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม    160,000   บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
       ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน 160,000  บาท 
- คาใชจายโครงการสงเสรมิการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ  ตั้งไว      80,000    บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตฯิ เชน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรม
สํานึกในพระคุณแม กิจกรรมเชื่อมความสมัพันธในครอบครัว กิจกรรมกอสรางสาธารณประโยชน กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
                - คาใชจายโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ตั้งไว  80,000   บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตฯิ เชน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรม
สํานึกในพระคุณพอ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธในครอบครัว กิจกรรมกอสรางสาธารณประโยชน กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิรายได 
 
 2. งบเงินอุดหนุน       รวม     20,000    บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน      รวม     20,000    บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)  จํานวน  20,000   บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธตีาง ๆ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น    ตั้งไว      20,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรฐัพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ของทีท่ําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานกีฬาและนันทนาการ     (รหัส  00262)     รวม     649,000  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม     309,000  บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม     309,000  บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน  309,000  บาท 
- คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนนักกีฬาของตําบล   ตั้งไว        20,000    บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนนักกีฬาของตําบล เขารวมการแขงขันกีฬา ระดับอําเภอ 
จังหวัด เขต และอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได 

- คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559   ตั้งไว      60,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน หรือจัดซื้อของรางวัลสําหรับเด็ก และเยาวชนในเขตตําบลทุงมหา
เจริญ ที่เขารวมกิจกรรม ตัง้จายจากเงินรายได 

- คาใชจายโครงการสงเสรมิการออกกําลังกาย    ตั้งไว    224,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาใหแกหมูบานทั้ง 
28 หมูบาน ในตําบลทุงมหาเจรญิ เพ่ือเปนการสงเสริมการออกกําลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่  ตั้งจายจากเงนิรายได  

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการออกกําลังกาย  ตั้งไว    5,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการออกกําลังกาย ใหกับประชาชนในตําบลทุงมหา
เจริญ  ตัง้จายจากเงินรายได  
 
 2. งบเงินอุดหนุน       รวม      340,000   บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน      รวม      340,000   บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)            จํานวน  340,000   บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียนตําบลทุงมหาเจริญ ระดับประถมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 ใหแกกลุมโรงเรียนตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    100,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานกัเรียนตําบลทุงมหาเจริญ ระดับประถมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 ของกลุมโรงเรียนตําบลทุงมหาเจริญ  ตัง้จายจากเงินรายได 
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  (2) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุมโรงเรียนขยายโอกาสในตําบลทุงมหา
เจริญ ประจําปการศึกษา 2559 ใหแกกลุมโรงเรียนขยายโอกาสในตําบลทุงมหาเจรญิ    ตั้งไว    30,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานกัเรียน กลุมโรงเรียนขยายโอกาสในตําบลทุง
มหาเจริญ ประจําปการศึกษา 2559 ของกลุมโรงเรียนขยายโอกาสในตําบลทุงมหาเจรญิ ตัง้จายจากเงินรายได 
  (3) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬา วังน้ําเย็นคัพ  ครั้งที่ 12 ประจําปงบประมาณ 2559  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น         ตัง้ไว    10,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา วังน้ําเย็นคัพ  ครั้งที่ 12 ประจําปงบประมาณ 2559  ของ
ที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น  ตั้งจายจากเงินรายได 
  (4) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําปงบประมาณ 2559                                               
        ใหแก หมูที่ 11 บานคลองข้ีเหล็ก    ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาในชวงเทศกาลข้ึนปใหม  ตัง้จายจากเงินรายได 
  (5) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําปงบประมาณ 2559                                            
        ใหแก หมูที่ 1 บานทุงมหาเจริญ    ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาในชวงเทศกาลสงกรานต ตั้งจายจากเงนิรายได 
  (6) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําปงบประมาณ 2559                                               
        ใหแก หมูที่ 16 บานสันตะวา    ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาในชวงเทศกาลเขาพรรษา ตัง้จายจากเงินรายได 
  (7) อุดหนนุโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําปงบประมาณ 2559                                               
        ใหแก หมูที่ 3 บานพรสวรรค    ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาในชวงเทศกาลออกพรรษา ตัง้จายจากเงินรายได 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (รหัส  00263)    รวม       984,500  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม       420,000  บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม       420,000  บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน  420,000 บาท 
- คาใชจายในการสงเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณสีงกรานต วันผูสงูอายุ           

และวันไหล ประจําป 2559        ตั้งไว    400,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต วันผูสงูอายุ และวันไหล ในตําบล
ทุงมหาเจริญ ในการจัดซื้อของชํารวย และจัดกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น   ตั้งไว      20,000   บาท 
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป 
 2. งบเงินอุดหนุน       รวม        564,500   บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน      รวม        564,500   บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส  610200)            จํานวน    564,500   บาท 
  (1) อุดหนนุโครงการประเพณีลอยกระทงของตําบล  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีลอยกระทงของตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได 
  (2) อุดหนนุโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    25,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมูที่ 10 บานเขาตะกรุบพัฒนา ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (3) อุดหนนุโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    25,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมูที่ 20 บานไรเหนือพัฒนา ตัง้จาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (4) อุดหนนุโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    20,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมูที่ 9 บานวังสุเทพ ตัง้จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
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  (5) อุดหนนุโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    100,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลองคสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  (6) อุดหนนุโครงการงานประเพณีบุญเผวต  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    30,000    บาท 
           เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญเผวต หมูที่ 6 หมูที่ 23 และหมูที2่5  ตั้งจายจากเงิน
รายได 
  (7) อุดหนนุโครงการงานประเพณีกวนขาวทิพย  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    10,000    บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีกวนขาวทิพย หมูที ่5 บานคลองตะเคียนชัย ตั้งจายจากเงนิ
รายได 
  (8) อุดหนนุโครงการงานประเพณผีูกเสี่ยว  
        ใหแกสภาวัฒนธรรมตําบลทุงมหาเจริญ   ตั้งไว    150,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีผูกเสี่ยว ตําบลทุงมหาเจริญ  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (9) อุดหนนุโครงการจัดสรางอุทยานพุทธมณฑลสระแกว  
                              ใหแกที่ทําการปกครองจงัหวัดสระแกว   ตั้งไว    100,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสรางอุทยานพุทธมณฑลสระแกว ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  (10) อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแกว  
                              ประจําป 2559 ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น ตั้งไว    50,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแกว 
ประจําป   2559   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  (11) อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา 2558 ใหแก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว    ตั้งไว       4,500    บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา 2558  ตั้ง
จายจากเงินรายได 
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว   (รหัส  00264)  รวม   50,000  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม   50,000  บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   50,000  บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน 50,000 บาท 
- คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมสงเสรมิและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
   ภายในตําบลทุงมหาเจริญ     ตั้งไว    50,000   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดทําปฏิทิน
ทองเที่ยว จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการทองเที่ยวภายในตําบลทุงมหาเจริญตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
(รหัส  00310) 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (รหัส 00312)     รวม      4,033,800   บาท 
1. งบลงทุน        รวม      4,033,800   บาท 

  1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง     รวม      4,033,800   บาท 
  1.1.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส  421000)  จํานวน  4,033,800   บาท 
  (1) โครงการปรับปรงุ/ตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค หมูที่ 15 บานหนองเรือ 
          ตั้งไว     188,800   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง/ตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค หมูที่ 15 บานหนองเรือ ตามแบบที ่อบต.ทุง
มหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  (2) โครงการกอสรางลานคอนกรตีเอนกประสงค หมูที่ 17   ตั้งไว     170,000   บาท 
     เพ่ือจายเปนคาลานคอนกรตีเอนกประสงค บริเวณศาลาเอนกประสงค หมูที ่17 บานชัยมงคลเจรญิลาภ 
ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 405 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด  ตัง้จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
  (3) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว     237,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูที่ 25 บานเนินสามัคคี  ตามแบบที่ อบต.
ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  (4) โครงการเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว พรอมหอถงัสงน้าํประปา ตั้งไว    480,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว พรอมหอถงัสงน้ําประปา จํานวน 2 หมูบาน ไดแก 
  - หมูที่ 20 บานไรเหนือพัฒนา ตัง้ไว  240,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเจาะบอบาดาลขนาด 6 
นิ้ว พรอมหอถงัสงน้ําประปา ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจริญกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
  - หมูที่ 24 บานแผนดินทอง ตัง้ไว  240,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว 
พรอมหอถังสงน้ําประปา ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  (5) โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน   ตั้งไว     184,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที ่27 บานพรนิมิต ระยะวางทอ 1,000 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
  (6) โครงการกอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา  ตั้งไว     936,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงสะเดา หมูที่ 4  ความยาว 156  เมตร   ตามแบบ
ที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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  (7) โครงการกอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ  ตั้งไว     720,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงมหาเจริญ หมูที่ 1 ความยาว 120  เมตร   ตาม
แบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
  (8) โครงการกอสรางรั้วพรอมรางระบายน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี                 
                                                                                            ตัง้ไว     630,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วพรอมรางระบายน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี หมูที่ 25                  
รั้วยาว 143 เมตร รางระบายน้ํายาว 130  เมตร   ตามแบบที่ อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  
  (9) โครงการกอสรางลานคอนกรตีเสริมเหล็ก พรอมงานปรับถมดินปลูกหญา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนินสามัคคี         ตั้งไว     262,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมงานปรับถมดินปลูกหญา ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเนินสามัคคี หมูที ่25  ขนาดพ้ืนที่ลานคอนกรีตไมนอยกวา 412 ตารางเมตร งานปรับถมดินปลูกหญา ไม
นอยกวา 609 ตารางเมตร  ตามแบบที ่อบต.ทุงมหาเจรญิกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  (10) โครงการตอเติมปรับปรงุอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี ตั้งไว  226,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอเติมปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสามัคคี หมูที ่25  ตามแบบที่ อบต.
ทุงมหาเจริญกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานการเกษตร 
(รหัส  00320) 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม    (รหัส  00322)                รวม   50,000  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม   50,000  บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   50,000  บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน 50,000 บาท 

  - คาใชจายโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนิีนาถ        ตั้งไว    50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน โครงการปลูกปา โครงการปลูก
ตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ โครงการอนรุักษแหลงน้ํา ฯลฯ ตัง้จาย
จากเงินรายได 
 

 
 

แผนงานการพาณิชย 
(รหัส  00330) 

งานกิจการประปา (รหัส 00332)      รวม   600,000  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม   600,000  บาท 

1.1 คาใชสอย       รวม   600,000  บาท 
1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
        ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  320300)  จํานวน 600,000 บาท 
- คาใชจายเพ่ือดําเนินการกิจการประปา    ตั้งไว    600,000   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจการประปาหมูที่ 1 หมูที่ 2 และหมูที ่13 เชน คาจางเหมาบริการ คาบํารุง 
รักษาซอมแซมระบบ คาวัสดุดําเนินงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง 
(รหัส  00410) 

งบกลาง   (รหัส  00411)      รวม     1,651,780     บาท 
1. งานงบกลาง        รวม     1,648,780     บาท 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัส 110300)  จํานวน    250,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตัง้
จายจากเงินรายได  
 1.2 เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส (รหัส 110900)   จํานวน   120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูปวยโรคเอดส ตัง้จายจากเงินรายได 
1.3 สํารองจาย  (รหัส 111000)             จํานวน   604,520 บาท 

 เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉิน หรือเก่ียวกับการปองกันบรรเทาสาธารณภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แลง ภัยหนาว ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  

1.4 รายจายตามขอผูกพัน  (รหัส 111100)   จํานวน    300,000   บาท 
  - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     ตัง้ไว      300,000    บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําป ตามหลักเกณฑไมนอยกวารอยละ 30 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตัง้จายจากเงินรายได  

1.5 เงินชวยเหลือพิเศษ (รหัส 111200)    จํานวน  120,000  บาท 
 (1) เงนิชวยเหลือพิเศษ ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีพนักงานสวนตําบล

ถึงแกชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ(หนงัสือที ่มท 0318/ว 1785 วันที่ 31 กรกฎาคม 2545) 
(2) เงนิชวยเหลือครอบครัวผูดอยโอกาส ตัง้ไว  60,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือ

ครอบครัวผูดอยโอกาส  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
1.6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  
      (รหัส 120100)                         จํานวน    257,260 บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
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ขอบญัญัติงบประมาณรายจาย 

 
แผนงาน 

 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การพาณิชย 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

 
 
 

งบกลาง 

 
 
 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

           250,000 250,000 

เบี้ยยังชีพคนชรา            - - 
เบี้ยยังชีพคนพิการ            - - 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส            120,000 120,000 
สํารองจาย            604,520 604,520 
รายจายตามขอผูกพัน            300,000 300,000 
เงินชวยเหลือพิเศษ            120,000 120,000 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถิ่น 

           257,260 257,260 

 
 

งบ
บุคลากร 

 
 

เงินเดือน
(ฝาย 

การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080            514,080 
เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก 

42,120            42,120 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 

42,120            42,120 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ 86,400            86,400 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 4,910,400            4,910,400 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็งของ
ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 

งบบุคลากร 
(ตอ) 

 
 

เงินเดือน
(ฝาย

ประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน 2,933,280  454,560   849,120       4,236,960 
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 128,520     69,060       197,580 
เงินประจําตําแหนง 366,000  42,000   42,000       450,000 
คาจางลูกจางประจํา              
เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจาง              
คาจางพนักงานจาง 2,041,920  480,000   1,494,000       4,015,920 
เงินเพ่ิมตางๆ พนักงานจาง 126,000     96,000       222,000 

 
 
 
 
 

งบ 
ดําเนินการ 

 

 
 
 

คาตอบ 
แทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท. 

344,490  194,200   195,120       733,810 

คาเบี้ยประชุม              
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  20,000          20,000 

คาเชาบาน 80,000  50,000   50,000       180,000 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 110,000  30,000   40,000       180,000 
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              

 
คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 550,000  80,000   50,000       680,000 
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

400,000  10,000          410,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การ 

ศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดําเนินการ 

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาใช
สอย 
(ตอ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

             

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

180,000  50,000   40,000       270,000 

คาใชจายในการเลือกต้ังนายกฯ
และสมาชิกสภา 

200,000            200,000 

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชนและเครือขาย 

500,000            500,000 

คาใชจายโครงการบานทองถิ่น
ไทยเทิดไทองคราชัน 

100,000            100,000 

คาใชจายอื่น คาพวงมาลัย กระเชา 
กระเชาดอกไมและพวงมาลา 

5,000            5,000 

คาใชจายโครงการฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

 50,000           50,000 

คาใชจายโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

 85,000           85,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดําเนินการ 

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

คาใช
สอย 
(ตอ) 

คาใชจายโครงการสนับสนุน
คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็ก 

  929,600          929,600 

คาใชจายในการสํารวจจัดทํา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 

  3,000          3,000 

คาใชจายในการพัฒนาการพัฒนา
หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  20,000          20,000 

คาใชจายวันแหงความภูมิใจ        
ยุวบัณฑิตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  55,000          55,000 

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ 

  55,000          55,000 

คาใชจายโครงการจัดงานแสดงผล
งานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  85,000          85,000 

คาใชจายในการจัดทําวารสาร
เผยแพรผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  40,000          40,000 

คาใชจายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงมหาเจริญ 

  70,250          70,250 

คาใชจายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เขาตะกรุบพัฒนา 

  42,300          42,300 

คาใชจายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เนินสามัคคี 

  34,600          34,600 



 

-93- 
 

แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดําเนินการ 

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

คาใช
สอย 
(ตอ) 

คาใชจายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกง
สะเดา 

  21,650          21,650 

คาใชจายโครงการการศึกษาเพ่ือตอตาน
การใชยาเสพติดในนักเรียน 

  54,600          54,600 

คาใชจายโครงการหองฟุตบอลสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

  200,000          200,000 

คาใชจายโครงการใหความรูดาน
สวัสดิการผูสูงอายุ และคนพิการ 

    20,000        20,000 

คาใชจายโครงการฝกอาชีพผูสูงอายุ 
และคนพิการ 

    20,000        20,000 

คาใชจายโครงการถายทอดความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

      20,000      20,000 

คาใชจายโครงการคนไทยใจอาสา
ภายในตําบลทุงมหาเจริญ 

      40,000      40,000 

คาใชจายโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

       80,000     80,000 

คาใชจายโครงการสงเสริมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 

       80,000     80,000 

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน
นักกีฬาของตําบล 

       20,000     20,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 

งบดําเนิน
การ 
(ตอ) 

 
 
 
 
 

คาใช
สอย 
(ตอ) 

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป  2558 

       60,000     60,000 

คาใชจายโครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย 

       224,000     224,000 

คาใชจายกิจกรรมรณรงคออกกําลังกาย        5,000     5,000 
คาใชจายโครงการประเพณีสงกรานต        400,000     400,000 
คาใชจายในการจัดกิจกรรมถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

       20,000     20,000 

คาใชจายโครงการกิจกรรมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

       50,000     50,000 

คาใชจายโครงการพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

         50,000   50,000 

คาใชจายเพ่ือดําเนินกิจการประปา           600,000  600,000 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 330,000  50,000   40,000       420,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร งาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบดําเนิน
การ 
(ตอ) 

 
 
 
 
 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 160,000  30,000   30,000       220,000 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000     150,000       170,000 
วัสดุงานบานงานครัว 30,000  20,000          50,000 
วัสดุกอสราง      50,000       50,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000            100,000 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 700,000            700,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000            20,000 
วัสดุคอมพิวเตอร 90,000  50,000   50,000       190,000 
วัสดุอื่น ๆ  30,000    55,000       85,000 
คาอาหารเสริม(นม)   3,636,000          3,636,000 

 
 

คา 
สาธารณู 

ปโภค 

คาไฟฟา 650,000            650,000 
คาน้ําประปา 17,000            17,000 
คาโทรศัพท 36,000            36,000 
คาไปรษณีย 25,000            25,000 
คาบริการทางดาน
โทรคมนาคม 

60,000            60,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทุน 

 
 
 
 
 

 
 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 472,000  18,000   243,590       733,590 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   20,000          20,000 
ครุภัณฑกอสราง      21,000       21,000 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร              
ครุภัณฑอื่น ๆ  11,000 32,000          43,000 

 
 
 
 

คาที่ดิน
และ

สิ่งกอสราง 
 
 
 
 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค              
คากอสรางถนน คสล. หมู 1      249,000       249,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 2      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 3      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 5      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 6      286,000       286,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 7      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 8      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 10      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 12      216,000       216,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 13      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 14      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 22      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู 23      241,000       241,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทุน 
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

คาที่ดิน
และ

สิ่งกอสราง 
(ตอ) 

คากอสรางถนน คสล. หมู 26      266,000       266,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู28      250,000       250,000 
คากอสรางถนน คสล. หมู18      856,000       856,000 
คาซอมแซมถนนลูกรัง หมู 4      212,000       212,000 
คาปรับปรุงตอเติมศาลา หมู 15         188,800    188,800 
คากอสรางลานคอนกรีต หมู 17         170,000    170,000 
คากอสรางรางระบายน้ํา หมู 25         237,000    237,000 
คาขุดเจาะบอบาดาล 6 นิ้ว หมู 20         240,000    240,000 
คาขุดเจาะบอบาดาล 6 นิ้ว หมู 24         240,000    240,000 
คาขยายเขตระบบประปา หมู 27         184,000    184,000 
กอสรางร้ัวศูนยเด็กเล็กแกงสะเดา         936,000    936,000 
กอสรางร้ัวศูนยเด็กเล็กทุงมหาเจริญ         720,000    720,000 
กอสรางร้ัวศูนยเด็กเล็กเนินสามัคคี         630,000    630,000 
กอสรางลาน คสล. ปลูกหญา ศูนย
เด็กเล็กเนินสามัคคี 

        262,000    262,000 

คาตอเติมปรับปรุงอาคารศูนยเด็กเล็ก
บานเนินสามัคคี 

        226,000    226,000 

คาบํารุงรักษาที่ดินสิ่งกอสราง   80,000   600,000       680,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ              
อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร 75,000            75,000 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล 

  6,736,000          6,736,000 

อุดหนุนโครงการตอทอน้ําแปลง
เกษตร ร.ร. ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟา 
โรงเรียน ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  15,000          15,000 

อุดหนุนโครงการปลูกไมผล 
โรงเรียน ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  18,000          18,000 

อุดหนุนโครงการปลูกผกัเถาเครือ 
โรงเรียน ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  5,000          5,000 

อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก
อาหารกลางวัน ร.ร.บานพรสวรรค 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียง 
โรงเรียนบานซับเจริญ 

  15,000          15,000 

อุดหนุนโครงการเตรียมความ
พรอมกอนสอบ O-NET  

  70,000          70,000 

อุดหนุนโครงการประดิษฐดอกไม
จากดินหอม ร.ร.วังหลังวิทยาคม 

  21,500          21,500 



 

-99- 
 

แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

อุดหนุนโครงการจักสานไมไผหุม
เซรามิค ร.ร.วังหลังวิทยาคม 

  26,000          26,000 

อุดหนุนโครงการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐ ร.ร.วังหลังวิทยาคม 

  50,000          50,000 

อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร
เนกขัมมะบารมี ร.ร.วังหลัง 

  50,000          50,000 

อุดหนุนโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ร.ร.วังหลัง 

  40,000          40,000 

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในชุมชน 

   30,000         30,000 

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในตําบล 

   420,000         420,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดต้ังไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ หมู 9  

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดต้ังไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ หมู 11 

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดต้ังไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ หมู 16 

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ติดต้ังไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ หมู 19 

     100,000       100,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

อุดหนุน กฟภ. ติดต้ังไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ หมู 21 

     100,000       100,000 

อุดหนุน กฟภ. ขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะ หมู 18 

     250,900       250,900 

อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ศพส. 
อําเภอวังน้ําเย็น  

      150,000      150,000 

อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาใหแกโรงเรียนในพ้ืนที่ 

      50,000      50,000 

อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ศพส. 
จังหวัดสระแกว 

      50,000      50,000 

อุดหนุนโครงการแผนยุทธศาสตร
สระแกวเมืองแหงความสุข  

      280,000      280,000 

อุดหนุนโครงการศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

      6,000      6,000 

อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบาน
ตําบลทุงมหาเจริญ 

      20,000      20,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

อุดหนุนโครงการเยาวชนรวมใจ
ตานภัยอาชญากรรมและยาเสพติด  

      50,000      50,000 

อุดหนุนงานเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี อําเภอวังน้ําเย็น 

       20,000     20,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา-
กรีฑานักเรียนกลุมโรงเรียนตําบล
ทุงมหาเจริญ 

       100,000     100,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา-
กรีฑานักเรียนกลุมโรงเรียนขยาย
โอกาสตําบลทุงมหาเจริญ 

       30,000     30,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
ประเพณีวังน้ําเย็นคัพ 

       10,000     10,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล หมูที่ 11  

       50,000     50,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล หมูที่ 1 

       50,000     50,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล หมูที่ 16 

       50,000     50,000 

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
ภายในตําบล หมูที่ 3 

       50,000     50,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ

เขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผน 
งานการ 
เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน

(ตอ) 

อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง        50,000     50,000 
อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
หมูที่ 10 บานเขาตะกรุบพัฒนา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
หมูที่ 20 บานไรเหนือพัฒนา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
หมูที่ 9 บานวังสุเทพ 

       20,000     20,000 

อุดหนุนงานบรรพชาสามเณรฤดูรอน        100,000     100,000 
อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเผวต        30,000     30,000 
อุดหนุนงานประเพณีกวนขาวทิพย         10,000     10,000 
อุดหนุนโครงการงานประเพณีผูกเสี่ยว        150,000     150,000 
อุดหนุนโครงการจัดสรางอุทธยาน
พุทธมณฑลสระแกว 

       100,000     100,000 

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว 

       50,000     50,000 

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

       4,500     4,500 

รวม 16,445,330 176,000 14,044,260 450,000 40,000 9,741,790 666,000 1,863,500 4,033,800 50,000 600,000 1,651,780 49,762,460 



 

 
 


