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ส่วนที่  1 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 
ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
 
 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
 

11..  สถานะการคลัง  
1.1   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตําบล มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น   75,615,072.33  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม     25,634,277.65  บาท 
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   46,046,027.84  บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   

จํานวน    4    โครงการ       รวม         423,475.64     บาท 
  1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

จํานวน   3    โครงการ        รวม 1,403,000.00     บาท 
  1.1.6  เงินกู้คงค้าง - บาท 
 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560 
 (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น     86,786,001.30         บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร 931,604.43 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 276,905.80 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             435,803.27   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 638,750.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   21,070.01 บาท     
 หมวดรายได้จากทุน       -  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                           32,660,650.72 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน                                           51,821,217.07   บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                - บาท 
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 (3)  รายจ่ายจริง  จํานวน       64,031,823.92 บาท  ประกอบด้วย 
  งบบุคลากร                   13,237,170.00 บาท 
  งบดําเนินการ                11,127,468.38  บาท 
  งบลงทุน                        7,473,154.62    บาท 
  งบเงินอุดหนุน                 7,991,535.92   บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน                         - บาท     
  งบกลาง                       24,202,495.00      บาท 
 
 (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     -  บาท 
 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี  จํานวน        19,640,306.00  บาท 

 3.  งบเฉพาะการ -ไม่มี- 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ  2562 

2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี   2562 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 931,604.43 765,000 900,000 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 276,905.80 280,000 270,000 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 435,803.27 460,000 430,000 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 638,750.00 680,000 630,000 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,070.01 150,000 50,000 
 หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,304,133.51 2,335,000 2,280,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 32,660,650.72 31,165,000 31,620,000 
  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
32,660,650.72 31,165,000 31,620,000 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 51,821,217.07 45,470,000 45,840,000 

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

51,821,217.07 45,470,000 45,840,000 

รวม 86,786,001.30 78,970,000 79,740,000 
 

2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

งบบุคลากร 13,237,170.00 18,420,480 19,195,560 
งบดําเนินการ 11,127,468.38 15,731,550 15,732,790 
งบลงทุน 7,473,154.62 9,722,900 8,091,800 
งบอุดหนุน 7,991,535.92 8,206,000 7,857,900 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบกลาง 24,202,495.00 26,889,070 28,861,950 

รวม 64,031,823.92 78,970,000 79,740,000 
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ส่วนท่ี  2 
 

ข้อบัญญติัตําบล 
 

เร่ือง   
 

งบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
 

อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแก้ว 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารท่ัวไป 17,477,880 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 795,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 16,956,090 
 แผนงานสาธารณสุข 725,600 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 5,849,480 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,499,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,415,000 
 แผนงานการเกษตร 120,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 800,000 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 28,861,950 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 79,740,000 
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ข้อบัญญัติตําบล 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแก้ว 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
71 จึงตราข้อบัญญัติตําบลข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอวังน้ําเย็น   ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบัญญัติตําบลนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
 ข้อ  2.  ข้อบัญญัติตําบลนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  
79,740,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารท่ัวไป 17,477,880 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 795,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 16,956,090 
 แผนงานสาธารณสุข 725,600 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 5,849,480 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,499,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,415,000 
 แผนงานการเกษตร 120,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 800,000 
ด้านการดาํเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 28,861,950 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 79,740,000 
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 ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน                       พ.ศ. 2561 
 

 
 

                                                            ………………………………………….. 
                                                         (  นายสมชาย   อุ่นที  ) 

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
 
 

   

     อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
                                   ………………………………………… 
                  (นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร) 
                                           นายอําเภอวังน้ําเย็น 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไป 

 
(00111) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

(00112) 

งานบริหารงานคลัง 
 

(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 9,772,920 - 2,721,960 12,494,880 
งบดําเนินการ 4,270,000 - 560,000 4,830,000 
งบลงทุน 93,000 - - 93,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - 
งบเงินอุดหนุน 60,000 - - 60,000 

รวม 14,195,920 - 3,281,960 17,477,880 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

(00121) 

งานเทศกิจ 
 
 

(00122) 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
(00123) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบดําเนินการ - - 795,000 795,000 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - 795,000 795,000 
 
แผนงานการศึกษา 

 งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

 
(00211) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
(00212) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

 
(00213) 

งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ 

 
(00214) 

รวม 

งบบุคลากร 3,715,800 - - - 3,715,800 
งบดําเนินการ 810,000 4,938,190 - - 5,748,190 
งบลงทุน 332,600 - - - 332,600 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 6,832,000 - 327,500 7,159,500 

รวม 4,858,400 11,770,190 - 327,500 16,956,090 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
(00221) 

งานโรงพยาบาล 
 
 

(00222) 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน 
(00223) 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
(00224) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินการ - - 725,600 - 725,600 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - - 725,600 - 725,600 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
 (00231) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
(00232) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - 140,000 140,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 140,000 140,000 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
 
 

งบ 

งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชมุชน 
(00241) 

งานไฟฟ้าถนน 
 
 

(00242) 

งาน
สวนสาธารณะ 

 
(00243) 

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(00244) 

งานบําบัด 
น้ําเสีย 

 
(00245) 

รวม 

งบบุคลากร 2,984,880 - - - - 2,984,880 
งบดําเนินการ 885,000 - - 495,000 - 1,380,000 
งบลงทุน 850,200 401,000 - - - 1,251,200 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 233,400 - - - 233,400 

รวม 4,720,080 634,400 - 495,000 - 5,849,480 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 งาน 

งบ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็ง ของชมุชน 

(00251) 

งานส่งเสริมและสนับสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน  

(00252) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - - - 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - 100,000 100,000 

รวม - 100,000 100,000 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งาน 
 
 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(00261) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 
 

(00262) 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
  

(00263) 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
(00264) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินการ 200,000 374,000 540,000 80,000 1,194,000 

งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 50,000 - 255,000 - 305,000 

รวม 250,000 374,000 795,000 80,000 1,499,000 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งาน 
งบ 

งานการบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(00311) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

(00312) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - - - 
งบลงทุน - 6,415,000 6,415,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 6,415,000 6,415,000 
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แผนงานการเกษตร 

 งาน 
งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา 
และป่าไม้  
(00322) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - 120,000 120,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 120,000 120,000 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 งาน 
 
 
งบ 

งานกิจการสถาน 
ธนานุบาล 
(00331) 

งานกิจการประปา 
(00332) 

งานตลาดสด 
  

(00333) 

งานโรงฆ่าสัตว์ 
 

(00334) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินการ - 800,000 - - 800,000 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - 800,000 - - 800,000 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 28,861,950 28,861,950 
รวม 28,861,950 28,861,950 
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ส่วนท่ี  3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
 

อําเภอวังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแก้ว 
 
 

   
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 

หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร        
 ภาษีบํารุงท้องที่ 702,697.72 618,699.52 733,845.05 622,000 -1.89 % 720,000 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 133,414.32 132,003.10 173,846.38 132,000 -7.96 % 160,000 
 ภาษีป้าย 11,670.00 6,357.00 23,913.00 10,000 -20.55 % 19,000 
 อากรฆ่าสตัว์ - - - 1,000 0.00 % 1,000 

รวมหมวดภาษีอากร 847,782.04 757,059.62 931,604.43 765,000   900,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        
       ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 770.00 920.00 940.00 900 -4.26 % 900 
       ค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,000.00 1,000.00 - 5,000 0.00 % 3,000 
       ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย 204,480.00 230,627.00 254,520.00 229,000 -5.70 % 240,000 
       ค่าปรับการผิดสญัญา 33,598.00 27,822.00 16,736.00 38,000 19.50 % 20,000 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 3,453.20 2,696.60 3,239.80 5,000 -7.40 % 3,000 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 60.00 20.00 100 400.00 % 100 
       ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร - 393.00 - 1,000 0.00 % 1,000 
      ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - 20.00 - 1,000 0.00 % 900 
      ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - 1,350.00 - -25.93 % 1,000 
      ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ - - 100.00 - 0.00 % 100 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 243,321.20 263,538.60 276,905.80 280,000   270,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 560,729.81 445,468.03 427,853.27 450,000 -1.84 % 420,000 
            ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ - 9,900.00 7,950.00 10,000 25.79 % 10,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 560,729.81 455,368.03 435,803.27 460,000   430,000 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี 2560 ปี  2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 576,362.00 659,451.00 638,750.00 680,000 -1.37 % 630,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 576,362.00 659,451.00 638,750.00 680,000   630,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        
 ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ 351,400.00 132,000.00 19,000.00 148,000 152.63 % 48,000 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้ 90.00 - 0.01 - -100.00 % - 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 27,842.50 1,400.00 2,070.00 2,000 -3.38 % 2,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 379,332.50 133,400.00 21,070.01 150,000   50,000 
หมวดภาษีจัดสรร        
         ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ 15,466,453.13 10,116,093.20 11,045,464.63 10,500,000 -4.26 % 10,575,000 
         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 7,526,162.69 7,492,788.41 7,534,427.54 7,500,000 -0.46 % 7,500,000 
         ภาษีสุรา 3,844,246.91 3,786,029.18 3,836,134.22 3,957,000 -0.94 % 3,800,000 
         ภาษีสรรพสามิต  6,622,645.75 8,143,779.97 9,244,632.09 8,200,000 -4.81 % 8,800,000 
         ภาษีธุรกิจเฉพาะ   300,311.62 203,674.66 268,872.99 220,000 -7.02 % 250,000 
         ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  648,581.25 491,949.16 463,982.04 500,000 -0.86 % 460,000 
         ค่าภาคหลวงแร ่   98,777.40 92,599.50 143,417.23 100,000 -9.36 % 130,000 
         ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 189,826.30 156,897.82 119,619.98 180,000 -16.40 % 100,000 
         ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล - 7,530.00 4,100.00 8,000 21.95 % 5,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 34,697,005.05 30,491,341.90 32,660,650.72 31,165,000   31,620,000 
หมวดเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,086,537.00 26,954,421.00 51,821,217.07 45,470,000 -11.54 % 45,840,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,086,537.00 26,954,421.00 51,821,217.07 45,470,000   45,840,000 
                                              รวมทุกหมวด 67,391,069.60 59,714,580.15 86,786,001.30 78,970,000   79,740,000 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 79,740,000    บาท 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร       รวม        900,000     บาท 
 ภาษีบํารุงท้องท่ี   จํานวน    720,000       บาท   

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จํานวน     160,000  บาท    
 ภาษีป้าย        จํานวน       19,000    บาท   
 อากรฆ่าสัตว์        จํานวน        1,000 บาท   
 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม       270,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์     จํานวน         900         บาท   
ค่าธรรมเนียมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน       3,000 บาท   

 ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย     จํานวน    240,000      บาท 
ค่าปรับการผิดสัญญา     จํานวน     20,000   บาท 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน      3,000    บาท   
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน   จํานวน        100       บาท   
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร    จํานวน      1,000      บาท   
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน        900       บาท   

 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  จํานวน     1,000 บาท 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ     จํานวน       100 บาท 
 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม    430,000        บาท 
 ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    จํานวน   420,000 บาท    
          ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี     จํานวน     10,000    บาท 
 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   รวม   630,000 บาท 
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จํานวน   630,000    บาท 
 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม      50,000        บาท 
 ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา      จํานวน     48,000 บาท   
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จํานวน       2,000   บาท 
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รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม     31,620,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแผนฯ     จํานวน    10,575,000 บาท   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9      จํานวน      7,500,000   บาท  

 ภาษีสุรา          จํานวน     3,800,000    บาท   
 ภาษีสรรพสามิต       จํานวน     8,800,000 บาท  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จํานวน       250,000    บาท  
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จํานวน       460,000 บาท   
 ค่าภาคหลวงแร่        จํานวน       130,000 บาท   

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จํานวน       100,000 บาท   
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล    จํานวน          5,000 บาท   
 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม     45,840,000 บาท 
 เงินอุดหนุนท่ัวไป      จํานวน    45,840,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 
อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        
  เงินเดือนนายก/รองนายก 517,080.00 474,062.00 413,100.00 532,080 28.80 % 532,080 
  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,700.00 38,981.00 34,200.00 45,600 33.33 % 45,600 
  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,700.20 38,981.00 34,200.00 45,600 33.33 % 45,600 
  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 87,120.00 86,400.00 86,400.00 90,720 5.00 % 90,720 
  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,863,580.00 4,753,047.00 4,591,509.00 5,152,200 12.21 % 5,152,200 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 5,553,180.00 5,391,471.00 5,159,409.00 5,866,200   5,866,200 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน 1,269,870.00 1,432,002.00 1,743,480.00 2,270,280 30.87 % 2,281,680 
  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 67,200.00 79,800.00 84,000.00 108,000 57.14 % 132,000 
  เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 163,800.00 168,000.00 168,000 0.00 % 168,000 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 773,353.00 890,620.00 948,747.00 1,177,440 24.48 % 1,181,040 
  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 41,500.00 120,000.00 128,185.00 156,000 12.34 % 144,000 

  รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 2,261,123.00 2,686,222.00 3,072,412.00 3,879,720   3,906,720 
รวมงบบุคลากร 7,814,303.00 8,077,693.00 8,231,821.00 9,745,920   9,772,920 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 งบดําเนินการ        
 ค่าตอบแทน        
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - 28,350.00 183,000 605.47 % 200,000 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   - - - - - % - 
  ค่าเช่าบ้าน - - - 72,000 0.00 % 30,000 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,600.00 52,815.00 35,940.00 80,000 39.12 % 50,000 
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,159.50 - - - 0.00 % - 

รวมค่าตอบแทน 69759.50 52,815.00 64,290.00 335,000   280,000 
 ค่าใช้สอย        

  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 153,147.22 360,670.89 408,829.68 500,000 22.30 % 500,000 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 53,960.00 72,078.00 25,805.00 300,000 287.52 % 100,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,177,387.00 109,000.00      
                   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,328.00 19,284.00 10,950.00 150,000 813.24 % 100,000 
                   -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ - - - 980,000 0.00 % 1,260,000 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและเครือข่าย 499,800.00 512,100.00 - - 0.00 % - 
 -ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา - - 15,200.00 - -100.00 % - 
 -ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา - 1,000.00 - 10,000 0.00 % 10,000 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการ big cleaning day - - 6,215.00 - -100.00 % - 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ  - - 56,360.00 - -100.00 % - 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป,กต้นดาวเรือง - - 29,875.00 - -100.00 % - 
                   - ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข - - 85,251.00 - -100.00 % - 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 126,397.40 149,729.78 216,637.98 400,000 38.48 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 2,071,019.62 1,223,862.67 855,123.66 2,340,000   2,270,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 ค่าวัสดุ        
  วัสดุสาํนักงาน 115,264.32 151,966.00 241,241.00 100,000 -58.55 % 100,000 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 7,217.00 19,784.00 - -100.00 % - 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 22,346.00 29,992.00 22,038.00 30,000 36.13 % 30,000 
            วัสดุก่อสร้าง - - - - 0.00 % 20,000 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,900.00 54,170.00 100,000.00 100,000 0.00 % 100,000 
            วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 304,970.00 277,230.00 315,954.00 700,000 58.25 % 500,000 
            วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 5,950.00 - 20,000 0.00 % - 
            วัสดุคอมพิวเตอร ์ 43,631.40 31,950.00 48,860.00 50,000 104.67 % 100,000 
            วัสดุอื่น - - - - 0.00 % - 

รวมค่าวัสดุ 509,111.72 558,475.00 676,627.00 1,000,000   850,000 
 ค่าสาธารณูปโภค        
            ค่าไฟฟ้า 686,071.75 729,996.93 734,963.16 780,000 6.13 % 780,000 
            ค่าน้ําประปา 9,639.00 5,046.00 4,431.00 15,000 125.68 % 10,000 
            ค่าโทรศัพท์ 9,224.76 9,778.95 6,335.86 15,000 57.83 % 10,000 
            ค่าไปรษณีย ์ 14,215.00 7,071.00 38,750.00 30,000 -22.58 % 30,000 
 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 38,590.00 38,520.00 38,520.00 40,000 3.84 % 40,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 757,740.51 790,412.88 823,000.02 880,000   870,000 
รวมงบดําเนินการ 3,407,631.35 2,625,565.55 2,419,040.68 4,555,000   4,270,000 

 
 
 
 
 

-20- 



 

  

 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ์        
  ครุภัณฑ์สํานกังาน - 498,760.00 80,300.00 18,200    
                    -จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  - - - 7,500 0.00 % 15,000 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  22,000.00 11,342.00     
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  68,900.00  21,000    
                    -เครื่องคอมพิวเตอร์ - - - 44,000 0.00 % 44,000 
                    -เครื่องพิมพ์ - - - 8,600 0.00 % 34,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 589,660.00 91,642.00 99,300   93,000 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
                -โครงการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ - - 100,000.00 - -100.00 % - 
                -ค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด  - 138,000.00 - - 0.00 % - 

                    รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 138,000.00 100,000.00 -   - 
รวมงบลงทุน - 727,660.00 191,642.00 99,300   - 

          งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
                   -เงินอุดหนุนส่วนราชการ - 75,000.00 55,000.00 60,000 9.09 % 60,000 

รวมเงินอุดหนุน - 75,000.00 55,000.00 60,000   60,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 75,000.00 55,000.00 60,000   60,000 

          งบรายจ่ายอื่น 300,000.00 - - -   - 
รวมงบรายจ่ายอื่น 300,000.00 - - -   - 

รวมงานบริหารทั่วไป 11,521,934.35 11,505,918.55 10,897,503.68 14,460,220   14,195,920 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานบริหารงานคลัง        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน 216,260.00 184,940.00 166,685.00 1,290,120 680.83 % 1,301,520 
  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 7,980.00 4,480.00 55.00 72,000 130,809.09 % 72,000 
            เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 - - 42,000 0.00 % 42,000 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง 609,890.00 616,781.00 560,751.00 820,680 107.30 % 1,162,440 
  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 43,000.00 60,633.00 64,112.00 108,000 124.61 % 144,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 880,630.00 866,834.00 791,603.00 2,332,800   2,721,960 
รวมงบบุคลากร 880,630.00 866,834.00 791,603.00 2,332,800   2,721,960 

        งบดําเนินการ        
 ค่าตอบแทน        
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - 87,950 0.00 % 120,000 
  ค่าเช่าบ้าน - - - 72,000 0.00 % 30,000 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,110.00 4,315.00 4,240.00 30,000 607.55 % 30,000 
            เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,783.00 - - - - % - 

รวมค่าตอบแทน 20,893.00 4,315.00 4,240.00 189,950   180,000 
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 46,320.00 30,120.00 103,300.00 100,000 -3.19 % 100,000 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 23,920.00 16,072.00 59,284.00 150,000 18.15 % 70,000 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,871.00 7,900.00 24,100.00 30,000 24.48 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 76,111.00 54,092.00 186,684.00 280,000   200,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

       ค่าวัสดุ        
                      วัสดุสํานักงาน 59,770.00 112,293.00 140,910.90 100,000 -29.03 % 100,000 
                      วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,300.00 34,890.00 88,930.00 80,000 -10.04 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ 101,070.00 147,183.00 229,840.90 180,000   180,000 
รวมงบดําเนินการ 198,074.00 205,590.00 420,764.90 649,950   560,000 

 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ์        
  ครุภณัฑ์สาํนักงาน  19,180.00      
                     -จัดซื้อตู้เหล็กสองบานพับ 20,000.00 - - - 0.00 % - 
                     -จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลยั  - 80,000.00 88,810.00 - -100.00 % - 
                     -จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล                         - 99,000.00 - - 0.00 % - 
           ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - - 787,000 0.00 % - 
           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 14,400.00 18,900.00 57,800.00 30,000 -100.00 % - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,400.00 217,080.00 146,610.00 817,000   - 
รวมงบลงทุน 34,400.00 217,080.00 146,610.00 817,000   - 

        
          งบรายจ่ายอื่น 100,000.00 - - - - % - 

รวมงบรายจ่ายอื่น 100,000.00 - - -   - 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,213,104.00 1,289,504.00 1,358,977.90 3,799,750   3,281,960 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,735,038.35 12,795,422.55 12,256,481.58 18,259,970   17,477,880 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
         งบดําเนินการ        
 ค่าตอบแทน        
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 0.00 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน - - - -   50,000 
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
                    -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        - - 140,000.00 120,000 28.57 % 180,000 
          -ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล - 84,803.00 158,625.00 180,000 13.48 % 180,000 
          -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา - - - 50,000 0.00 % 50,000 
          -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า - - - 30,000 0.00 % 50,000 
                    -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา - - - - 0.00 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย - 84,803.00 298,625.00 380,000   510,000 
 ค่าวัสดุ        
            วัสดุเครื่องแต่งกาย        
                      -ค่าจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. - - - - 0.00 % 110,000 
                      -ค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานดับเพลิง - - - - 0.00 % 45,000 
            วัสดุเครื่องดับเพลิง 33,390.00 29,970.00 14,750.00 90,000 442.37 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ 33,390.00 29,970.00 14,750.00 90,000   235,000 
รวมงบดําเนินการ 33,390.00 114,773.00 313,375.00 470,000   795,000 

 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ์อื่น 30,000.00 11,000.00 - - 0.00 % - 

รวมงบลงทุน  11,000.00 - -   - 
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 63,390.00 125,773.00 313,375.00 470,000   795,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 63,390.00 125,773.00 313,375.00 470,000   795,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานการศึกษา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน 429,916.00 460,253.00 1,422,420.00 1,849,320 36.67 % 1,944,000 
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน - - - - - % - 
            เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 38,500.00 - 42,000 0.00 % 42,000 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง 288,459.00 378,660.00 880,407.00 1,298,640 73.31 % 1,525,800 
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 1,000.00 - 128,042.00 180,000 59.32 % 204,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 761,375.00 877,413.00 2,430,869.00 3,369,960   3,715,800 
รวมงบบุคลากร 761,375.00 877,413.00 2,430,869.00 3,369,960   3,715,800 

 งบดําเนินการ        
 ค่าตอบแทน        
            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - 131,000 0.00 % 140,000 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - - % - 
  ค่าเช่าบ้าน - - - 72,000 0.00 % 30,000 
            เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 30,000 0.00 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน - - - 233,000   200,000 
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ - 148,120.00 187,314.00 180,000 -3.90 % 180,000 
            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 17,700.00 38,314.00 80,000 108.80 % 80,000 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - 4,170.00 3,550.00 30,000 745.07 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย - 169,990.00 229,178.00 290,000   290,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 ค่าวัสดุ        
  วัสดุสาํนักงาน 20,000.00 51,465.00 91,709.00 80,000 96.27 % 180,000 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 21,772.00 39,067.00 56,274.00 60,000 6.62 % 60,000 
  วัสดุคอมพิวเตอร ์ 17,280.00 2,500.00 77,532.00 80,000 3.18 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ 59,052.00 93,032.00 225,515.00 220,000   320,000 
รวมงบดําเนินการ 59,052.00 263,022.00 454,693.00 743,000   810,000 

 งบลงทุน        
 ค่าครุภัณฑ์        
  ครุภณัฑ์สาํนักงาน 19,800.00 46,160.00 61,000.00 234,000    
                      -จัดซื้อชั้นไม้วางเอกสาร  - - - - 0.00 % 2,000 
                      -จัดซื้อเตียงพยาบาล - - - - 0.00 % 3,600 
                      -จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเหล็ก    - - - - 0.00 % 6,000 
          ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ - 26,000.00 - - - % - 
            ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - - - 0.00 % 24,000 
            ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั - - - 39,000 0.00 % - 
            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - 6,900.00 66,000.00 8,600 -100.00 % - 
            ครุภัณฑ์อื่น  - 32,000.00 9,000.00 9,000 3,200.00 % 297,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,800.00 111,060.00 136,000.00 310,600   332,600 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       32,700.00 6,064.00 - - - % - 

                    รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,700.00 6,064.00 - -   - 
รวมงบลงทุน 52,500.00 117,124.00 136,000.00 310,600   332,600 

                    งบรายจ่ายอื่น 300,000.00 - - - - % - 
รวมงบรายจ่ายอื่น 300,000.00 - - -   - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,172,927.00 1,257,559.00 3,021,562.00 4,423,560   4,858,400 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
         งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 39,000 427,317.78      
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        873,600.00 929,600.00 893,480.00 1,185,800 -16.09 % 749,700 
                        -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) - - 289,000.00 411,400 -10.00 % 260,100 
                        -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 0.00 % 172,890 
              -ค่าใช้จ่ายการสํารวจและจัดทําฐานข้อมลูเกี่ยวกับเด็ก - - - 3,000 0.00 % 3,000 
                        -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  - - - 10,000 0.00 % 10,000 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการวันแห่งความภูมิใจยุวบัณฑิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 41,200.00 54,995.00 75,000.00 - -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 48,865.00 54,935.00 74,997.00 80,000 6.67 % 80,000 
                        -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 85,000.00 75,000.00 80,000 6.66 % 80,000 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจรญิ  - 54,593.00 29,000.00 25,000 -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรุบพัฒนา  - 42,300.00 34,090.00 29,000 -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี   - 34,600.00 42,200.00 28,000 -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา  - 21,650.00 26,990.00 21,500 -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข - - 52,500.00 22,500 -100.00 % - 
                        -ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจรญิ - - 30,080.00 27,000 -100.00 % - 
                       -ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 46,800.00 54,600.00 54,600.00 62,400 14.28 % 62,400 

รวมค่าใช้สอย 1,049,465.00 1,759,590.78 1,676,937.00 1,985,600   1,418,090 
 ค่าวัสดุ        
  ค่าอาหารเสรมินม 3,013,526.79 3,203,572.60 3,030,009.88 3,655,000 16.17 % 3,520,100 

รวมค่าวัสดุ 3,013,526.79 3,203,572.60 3,030,009.88 3,655,000   3,520,100 
รวมงบดําเนินการ 4,062,991.79 4,963,163.38 4,706,946.88 5,640,600   4,938,190 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,775,000.00 6,864,000.00 6,939,000.00 6,756,000 -1.54 % 6,832,000 

รวมเงินอุดหนุน 6,775,000.00 6,864,000.00 6,939,000.00 6,756,000   6,832,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 6,775,000.00 6,864,000.00 6,939,000.00 6,756,000   6,832,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,837,991.79 11,827,163.38 11,645,946.88 12,396,600   6,832,000 
 
 

งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ        
 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  185,000.00 85,000.00 230,000.00 285.29 % 327,500 

รวมเงินอุดหนุน - 185,000.00 85,000.00 230,000   327,500 
รวมงบเงินอุดหนุน - 185,000.00 85,000.00 230,000   327,500 

รวมงานการศึกษาไม่กําหนดระดับ - 185,000.00 85,000.00 230,000   327,500 
รวมแผนงานการศึกษา 12,010,918.79 13,269,722.38 14,752,508.88 17,050,160   12,017,900 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานสาธารณสุข        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        
      งบดําเนินการ        
      ค่าใช้สอย        
                รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - - 0.00 % 27,600 
                รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - - - - 0.00 % 698,000 

รวมค่าใช้สอย       725,600 
รวมงบดําเนินการ       725,600 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
                เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
          -อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน - - - - 0.00 % - 
                เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
          -อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบล 208,600.00 - - 210,000 0.00 % - 

รวมเงินอุดหนุน 208,600.00 - - 210,000   - 
รวมงบเงินอุดหนุน 208,600.00 - - 210,000   - 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 208,600.00 - - 210,000   725,600 
รวมแผนงานสาธารณสุข 208,600.00 - - 210,000   725,600 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
                รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
                      -ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรูด้้านสวัสดิการผูสู้งอายุ และคนพิการ - 20,000.00 8,550.00 20,000 133.92 % 20,000 
                      -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผูสู้งอายุ และคนพิการ 54,700.00 20,000.00 - 20,000 0.00 % 20,000 
                      -ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส - - - 60,000 0.00 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 54,700.00 40,000.00 8,550.00 100,000   140,000 
รวมงบดําเนินการ 54,700.00 40,000.00 8,550.00 100,000   140,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 54,700.00 40,000.00 8,550.00 100,000   140,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 54,700.00 40,000.00 8,550.00 100,000   140,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานเคหะและชมุชน        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน        
 งบบุคลากร        
 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)        
  เงินเดือนพนักงาน 442,535.00 354,763.00 342,840.00 1,124,040 231.68 % 1,137,120 
  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 2,010.00 - - 96,000 0.00 % 96,000 
            เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0.00 % 42,000 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,313,376.00 1,358,897.00 1,245,011.00 1,523,880 22.40 % 1,523,880 
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 61,774.00 64,975.00 153,026.00 185,880 21.47 % 185,880 

 รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,861,695.00 1,820,635.00 1,782,877.00 2,971,800   2,984,880 
รวมงบบุคลากร 1,861,695.00 1,820,635.00 1,782,877.00 2,971,800   2,984,880 

 งบดําเนินการ        
 ค่าตอบแทน        
            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - 118,000 0.00 % 130,000 
  ค่าเช่าบ้าน - - - 72,000 0.00 % 30,000 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,250.00 9,650.00 18,150.00 30,000 65.29 % 30,000 
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - % - 
            ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - - % - 

รวมค่าตอบแทน 1,250.00 9,650.00 18,150.00 220,000   190,000 
 ค่าใช้สอย 231,448.00       
  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 23,500.00 6,200.00 4,400.00 80,000 2,172.73 % 100,000 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2,920.00 9,336.00 3,232.00 50,000 828.22 % 30,000 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 38,631.14 4,455.00 1,500.00 50,000 3,233.33 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 296,499.14 19,991.00 9,132.00 180,000   180,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 ค่าวัสดุ        
     วัสดุสํานักงาน 29,558.00 29,825.00 25,000.00 60,000 140.00 % 60,000 
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85,650.00 208,622.00 190,230.00 240,000 26.16 % 240,000 
               วัสดุก่อสร้าง 40,150.00 49,722.50 45,920.00 100,000 117.77 % 100,000 
               วัสดุคอมพิวเตอร ์ 38,790.00 43,770.00 49,990.00 50,000 100.04 % 100,000 
               วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - 0.00 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 194,148.00 331,939.50 311,140.00 450,000   515,000 
รวมงบดําเนินการ 491,897.14 361,580.50 338,422.00 850,000   885,000 

 งบลงทุน        
 ค่าครุภัณฑ์ 201,900.00       
         ครุภัณฑ์สํานักงาน - 221,100.00 24,900.00 - 301.61 % 100,000 
               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 7,000.00 - - - 0.00 % - 
               ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 27,300.00 17,000.00 43,000.00 - -100.00 % - 
               ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - 17,500.00 15,500.00 30,000 98.06 % 30,700 
               ครุภัณฑ์สาํรวจ - - - 8,000 0.00 % - 
               ครุภัณฑ์โรงงาน - - - - 0.00 % 19,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 236,200.00 255,600.00 83,400.00 38,000   150,200 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
                ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 443,160.00 648,376.00 572,502.62 700,000 22.27 % 700,000 

                    รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 443,160.00 648,376.00 572,502.62     
รวมงบลงทุน 679,360.00 903,976.00 655,902.62 738,000   850,200 

          งบรายจ่ายอื่น 200,000.00 - - - - % - 
รวมงบรายจ่ายอื่น 200,000.00 - - -   - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,232,952.14 3,572,129.86 2,777,201.62 4,559,800   4,720,080 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานไฟฟ้าและถนน        
 งบลงทุน        
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  784,000.00 4,731,594.00 3,617,000.00 5,200,000 -100.00 % - 
  -โครงการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  795,000.00 - 200,000.00 - -100.00 % - 
           -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - - - - 0.00 % 401,000 

รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,579,000.00 4,731,594.00 3,817,000.00 5,200,000   401,000 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,579,000.00 4,731,594.00 3,817,000.00 5,200,000   401,000 

รวมงบลงทุน 1,579,000.00 4,731,594.00 3,817,000.00 5,200,000   401,000 
        
 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 722,751.83 - 392,535.92 120,000 -40.54 % 233,400 

รวมเงินอุดหนุน 722,751.83 - 392,535.92 120,000   233,400 
รวมงบเงินอุดหนุน 722,751.83 - 392,535.92 120,000   233,400 

รวมงานไฟฟ้าและถนน 2,301,751.83 4,731,594.00 4,209,535.92 5,320,000   634,400 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
                  -ค่ากําจัดขยะมูลฝอย - 218,716.00 292,304.00 360,000 23.16 % 360,000 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
        -ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย - - 42,700.00 40,000 87.35 % 80,000 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานการลด คัดแยกขยะ - - - 126,000 0.00 % - 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน - - - 68,000 0.00 % - 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ  - - - 100,000 0.00 % - 

รวมค่าใช้สอย - 218,716.00 335,004.00 694,000   440,000 
         ค่าวัสดุ        
  วัสดุอื่น ๆ        
                      -ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบทรงกระบอก 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000 0.00 % 55,000 

รวมค่าวัสดุ 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000   55,000 
รวมงบดําเนินการ 55,000.00 273,716.00 390,004.00 749,000   495,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 55,000.00 273,716.00 390,004.00 749,000   495,000 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 5,589,703.97 8,577,439.86 7,376,741.54 10,628,800   5,849,480 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน        
 งบดําเนินการ        
         ค่าใช้สอย        
                รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 70,000.00 - - -    
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการประกอบอาชีพ       10,000.00 - - 20,000 0.00 % - 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยใจอาสาภายในตําบลทุ่งมหาเจรญิ 30,000.00 - - - 0.00 % - 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพตดิ - - - 20,000 0.00 % - 
                  -ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสรมิความมั่นคงของชาติ - - - 20,000 0.00 % - 

รวมค่าใช้สอย 110,000.00 - - 60,000   - 
รวมงบดําเนินการ 110,000.00 - - 60,000   - 

 งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 268,000.00 300,000.00 160,000.00     
        -อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น - - - 100,000 0.00 % 100,000 
                 -อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จังหวัดสระแก้ว - - - 50,000 0.00 % - 
                 -อุดหนุนโครงการแผนยุทธศาสตรส์ระแก้วเมืองแห่งความสุข - - - 280,000 0.00 % - 
                 -อุดหนุนโครงการ อส/ชุมชนร่วมใจพัฒนา - - - - 0.00 % - 

รวมงบเงินอุดหนุน 268,000.00 300,000.00 160,000.00 430,000   100,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข็มแข็งชุมชน 378,000.00 300,000.00 160,000.00 490,000   100,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 378,000.00 300,000.00 160,000.00 490,000   100,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
   -โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 42,070.00 121,380.00 21,750.00 100,000 359.77 % 100,000 
   -โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 43,877.00 79,996.00 - - 0.00 % - 
                   -โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  - - - 100,000 0.00 % 100,000 
-                   -โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร ์    109,996.00  -100.00 % - 

รวมค่าใช้สอย 85,947.00 201,376.00 131,746.00 200,000   200,000 
รวมงบดําเนินการ 85,947.00 201,376.00 131,746.00 200,000   200,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
                เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
      -อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี อําเภอวังน้ําเย็น 20,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000 66.66 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000   50,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000   50,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 105,947.00 221,376.00 161,746.00 250,000   250,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานกีฬาและนันทนาการ        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ  60,000.00 59,500.00 59,997.00 - -100.00 % - 
   -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 178,180.00 222,830.00 - 224,000 0.00 % 224,000 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบล - - 139,548.00 150,000 7.49 % 150,000 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย - - 230,000.00 - -100.00 % - 

รวมค่าใช้สอย 238,180.00 282,330.00 429,545.00 374,000   374,000 
รวมงบดําเนินการ 238,180.00 282,330.00 429,545.00 374,000   374,000 

 งบเงินอุดหนุน        
 เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 150,000.00 250,000 230,000.00 - -100.00 % - 

รวมเงินอุดหนุน 150,000.00 250,000.00 230,000.00 -   - 
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000.00 250,000.00 230,000.00 -   - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 388,180.00 532,330.00 659,545.00 374,000   374,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
   -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต ์ 400,000.00 341,070.00 400,000.00 400,000 0.00 % 400,000 
   -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - 20,000 0.00 % - 
                   -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเผวต - - - 30,000 0.00 % 30,000 
                   -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ - - - 10,000 0.00 % 10,000 
                   -ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - - - - 0.00 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 400,000.00 341,070.00 400,000.00 460,000   540,000 
รวมงบดําเนินการ 400,000.00 341,070.00  460,000   540,000 

 งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 342,000.00 400,000.00 100,000.00     
                  -อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดสระแก้ว - - - 80,000 0.00 % 80,000 
                  -อุดหนุนโครงการจัดงานของดีวังน้ําเย็น - - - 100,000 0.00 % 100,000 
                  -อุดหนุนโครงการจัดสร้างอุทธยานพุทธมณฑลสระแก้ว - - - 100,000 0.00 % - 
                  -อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตําบล - - - 70,000 0.00 % 75,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 342,000.00 400,000.00 100,000.00 350,000   255,000 
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 742,000.00 741,070.00 500,000.00 810,000   795,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
         -ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 43,245.00 38,511.00 - 80,000 0.00 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย 43,245.00 38,511.00 - 80,000   80,000 
รวมงบดําเนินการ 43,245.00 38,511.00 - 80,000   80,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 43,245.00 38,511.00 - 80,000   80,000 
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,279,372.00 1,533,287.00 1,321,291.00 1,514,000   1,499,000 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน        
 งบลงทุน        
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2,558,000    
          -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 0.00 % 5,761,000 
          -โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง - - - - 0.00 % 411,000 
          -โครงการตดิตั้งเสียงตามสาย - - - - 0.00 % 243,000 

รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2,558,000   6,415,000 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2,558,000   6,415,000 

รวมงบลงทุน 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2,558,000   6,415,000 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2558,000   6,415,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,112,789.00 3,873,000.00 2,526,000.00 2,558,000   6,415,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานการเกษตร        
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
   -ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ํา รักป่า รกัษาแผ่นดิน - - 50,000.00 50,000 0.00 % 50,000 
                   -ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ - - - 20,000 0.00 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย - - 50,000.00 70,000   70,000 
        ค่าวัสดุ        
               วัสดุการเกษตร - - - 30,000 0.00 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ   - 30,000   50,000 
รวมงบดําเนินการ - - 50,000.00 100,000   120,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ - - 50,000.00 100,000   120,000 
รวมแผนงานการเกษตร - - 50,000.00 100,000   120,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานการพาณิชย์        
งานกิจการประปา        
 งบดําเนินการ        
 ค่าใช้สอย        
            ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจการประปา 1,031,968.00 1,025,192.00 1,064,380.92 700,000    
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - - - - 0.00 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 1,031,968.00 1,025,192.00 1,064,380.92 700,000   200,000 
       ค่าวัสดุ        
            วัสดุก่อสร้าง - - - - 0.00 % 100,000 
            วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - 0.00 % 500,000 

รวมค่าวัสดุ - - - -   600,000 
รวมงบดําเนินการ 1,031,968.00 1,025,192.00 1,064,380.92 700,000   800,000 

รวมงานกิจการประปา 1,031,968.00 1,025,192.00 1,064,380.92 700,000   800,000 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,031,968.00 1,025,192.00 1,064,380.92 700,000   800,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
 งบกลาง        
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 142,620.00 172,163.00 203,277.00 200,000 32.82 % 270,000 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - 17,291,100.00 18,852,000 18.49 % 20,488,800 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ - - 5,607,200.00 6,048,000 11.28 % 6,240,000 
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 65,500.00 97,500.00 114,000.00 150,000 31.58 % 150,000 
  สํารองจ่าย 259,579.00 108,782.00 266,106.00 834,070 239.77 % 904,150 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 284,400.00 331,812.00 361,812.00 350,000 -3.26 % 350,000 
            เงินช่วยเหลือพิเศษ - - - 120,000 0.00 % 120,000 
            เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 236,800.00 257,260.00 359,000.00 335,000 -5.57 % 339,000 

รวมงบกลาง 988,899.00 967,517.00 24,202,495.00 26,889,070   28,861,950 
รวมงานงบกลาง 988,899.00 967,517.00 24,202,495.00 26,889,070   28,861,950 

รวมแผนงานงบกลาง 988,899.00 967,517.00 24,202,495.00 26,889,070   28,861,950 
รวมทุกแผนงาน 35,453,379.11 42,507,353.79 64,031,823.92 78,970,000   79,740,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน   79,740,000   บาท   ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  ภาษีจัดสรร  และ
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

(รหัส  00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (รหัส  00111)     รวม 14,195,920   บาท 
 
1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)     รวม   9,772,920   บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (รหัส 5210000)    รวม   5,866,200   บาท 

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัส 5210100)   จํานวน  532,080   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    

1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (รหัส 5210200)   
         จํานวน  45,600   บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 5210300)  จํานวน  45,600   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก       (รหัส 5210400) จํานวน   90,720  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  (รหัส 5210600)   จํานวน 5,152,200   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล     

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัส  5220000)    รวม      3,906,720  บาท 
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส  5220100)   จํานวน  2,281,680  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล /   
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / หัวหน้าสํานักงานปลัด / นักพัฒนาชุมชน / นักวิเคราะห์นโยบายฯ /            
นักทรัพยากรบุคคล / เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / เจ้าพนักงานสาธารณสุข    

 1.2.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  5220200)  จํานวน  132,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษท่ีเป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
ตําแหน่ง/เงินเพ่ิมค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับผู้บริหาร/ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนตําบล 

1.2.3 เงินประจําตําแหน่ง  (รหัส  5220300)   จํานวน  168,000    บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด  
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  1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัส  5220700)   จํานวน 1,181,040  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน / คนงาน(แม่บ้าน) / คนงาน(บันทึกข้อมูล) / คนงาน(ภารโรง) / คนงาน(ยาม)    
  1.2.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหัส  5220800)  จํานวน  144,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
 
 2. งบดําเนินการ  (รหัส 5300000)   รวม   4,270,000  บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน (รหัส 5310000)     รวม      280,000  บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รหัส 5310100)  จํานวน  200,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล , ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
      หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด   ท่ี กค 0402.5/ว 156  ลงวันท่ี  19  กันยายน  2560 
  2.1.2  ค่าเช่าบ้าน  (รหัส  5310400)    จํานวน   30,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  5310500)  จํานวน  50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถ่ิน / พนักงานส่วนตําบล   

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
 2.2 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)   รวม   2,270,000   บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)           จํานวน   500,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ัง
ประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังอินเตอร์เน็ต ฯลฯ     
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  2.2.2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200)    จํานวน 100,000  บาท 
   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังบริการ เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ท่ีนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 
  (2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง
ตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืมอาหารว่างต่าง ๆ เครื่องใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ     
           (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา พิธีทําบุญเลี้ยงพระ วันข้ึนปีใหม่ วันสําคัญต่าง ๆ ฯลฯ 
 
  2.2.3 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน   1,370,000  บาท   
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ต้ังไว้     100,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
  - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ัง      ต้ังไว้    1,260,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง หรือเลือกต้ังซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าสถานท่ี  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  ค่าบัตรเลือกต้ัง ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการเลือกต้ัง ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน     ต้ังไว้    10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
ฯลฯ สําหรับวันสําคัญหรือโอกาสท่ีจําเป็นต่าง ๆ ตามวาระ   
  2.2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส  5320400)  จํานวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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 2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)              รวม      850,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 5330100)             จํานวน  100,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับใช้ภายในสํานักงาน  เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
เก้าอ้ีพลาสติก ธงชาติ น้ําด่ืม ฯลฯ    

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว  (รหัส  5330300)            จํานวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวสําหรับใช้ภายในสํานักงาน เช่น น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา กระดาษชําระ ฯลฯ  
  2.3.3 วัสดุก่อสร้าง  (รหัส  5330600)    จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก สังกะสี ตะปู ฯลฯ   

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (รหัส 5330700)  จํานวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ   

2.3.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (รหัส  5330800)  จํานวน  500,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ   
  2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัส  5331400)   จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   

 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัส  5340000)    รวม       870,000   บาท 

2.4.1 ค่าไฟฟ้า  (รหัส  5340100)    จํานวน   780,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ    

2.4.2 ค่าน้ําประปา (รหัส  5340200)    จํานวน     10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ   

2.4.2 ค่าโทรศัพท์  (รหัส  5340300)    จํานวน     10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ   

2.4.3 ค่าไปรษณีย์  (รหัส  5340400)    จํานวน     30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ    

2.4.4 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม  (รหัส  5340500)  จํานวน     40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
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3. งบลงทุน (รหัส  5400000)     รวม       93,000   บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส  5410000)     รวม       93,000   บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัส  5410100)   จํานวน   15,000   บาท 
                (3) ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเม่ียม ปรับระดับข้ึนลงได้ จํานวน 6 ตัว                                        
ต้ังไว้  15,000 บาท  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่ได้กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 108 ลําดับท่ี 11 

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รหัส  5410600)   จํานวน    78,000     บาท 
 

(1) ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน 2 เครื่อง            ต้ังไว้      44,000      บาท 

   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้      
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มี

หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
       เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 

       เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
  เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 108 ลําดับท่ี 7 
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               (2) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จํานวน 2 เครื่อง     
          ต้ังไว้     34,000      บาท 
   โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้      

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

       เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 108 ลําดับท่ี 8 
  
 4. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม    60,000   บาท 
 4.1 เงินอุดหนุน  (รหัส  5610000)    รวม    60,000   บาท 
  4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)         จํานวน 60,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอําเภอ ให้แก่ ท่ีทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น                               ต้ังไว้  60,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอําเภอ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ีทําการปกครองอําเภอ
วังน้ําเย็น   
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 

 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 90  ลําดับท่ี 4 
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 งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)           รวม    3,281,960  บาท 
 1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)            รวม    2,721,960  บาท  
 1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)   (รหัส 5220000)           รวม    2,721,960  บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)          จํานวน 1,301,520  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ได้แก่  หัวหน้าส่วนการคลัง / นักวิชาการเงินและ
บัญชี / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานธุรการ  

1.1.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  5220200)  จํานวน  72,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล    

1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง  (รหัส  5220300)   จํานวน  42,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง   
  1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัส  5220700)   จํานวน 1,162,440  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 9 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการ
เงินและบัญชี / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล / คนงาน(ภาษี) / คนงาน(พัสดุ) / คนงาน(เก็บค่าประปา)  
  1.1.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหัส  5220800) จํานวน  144,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป   
 

2. งบดําเนินการ       (รหัส 5300000)     รวม     560,000   บาท  
 2.1 ค่าตอบแทน      (รหัส 5310000)   รวม    180,000    บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รหัส 5310100)  จํานวน   120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
  2.1.2 ค่าเช่าบ้าน  (รหัส  5310400)    จํานวน  30,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลท่ีมีสิทธิตามระเบียบ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  5310500)  จํานวน  30,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
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 2.2 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม   200,000  บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)      จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ   
  2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
              ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน     70,000   บาท   
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้         50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง   
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       ต้ังไว้        20,000    บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น วัสดุอุปกรณ์ ซองใส่แบบสํารวจ 
กระดานไวท์บอร์ด ปากกาเคมี ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2550 
               หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว1795  ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 7 
  2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส  5320400) จํานวน    30,000   บาท 
     เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ   
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 
 2.3 ค่าวัสดุ                 รวม      180,000  บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 330100)             จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับใช้ภายในสํานักงาน  เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
ธงชาติ น้ําด่ืม ฯลฯ   
  2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัส  331400)    จํานวน  80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ผ้าหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(รหัส  00120) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     (รหัส  00123)   รวม       795,000   บาท 
 
 1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม       795,000   บาท 
  1.1 ค่าตอบแทน      (รหัส 5310000)   รวม        50,000   บาท 
  1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รหัส 5310100)  จํานวน    50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติหน้าท่ี สมาชิก อปพร. ตามคําสั่งศูนย์ อปพร. ทุ่งมหาเจริญ ในการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย และกิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   
 เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2560 
  

1.2 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม       510,000   บาท 
  1.2.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (รหัส  5320300)  จํานวน   510,000  บาท 
  (1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
          ต้ังไว้       180,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าท่ีพักและสถานท่ีฝึก ค่าตอบแทนวิทยากรและครูฝึก ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมารถเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 1 
 
  (2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต้ังไว้       180,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด
เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลวันปีใหม่ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายของสมาชิก   
อปพร. พนักงาน อบต. และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   
      เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
           หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2561 
      เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 2 
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  (3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา ต้ังไว้   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 3  
 
  (4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ต้ังไว้        50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 4  
 
  (5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา  ต้ังไว้        50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 38  ลําดับท่ี 5 
 
  1.3 ค่าวัสดุ (รหัส  5330000)             รวม      235,000   บาท 
  1.3.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (รหัส 5331200)             จํานวน  155,000  บาท 
  (1) ค่าจัดซ้ือชุดเครื่องแบบ อปพร.                ต้ังไว้   110,000   บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเครื่องแบบ อปพร. เช่น เสื้อ กางเกง เสื้อยืด หมวก เข็มขัด รองเท้าฯลฯ  

(2) ค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานดับเพลิง                ต้ังไว้    45,000   บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานดับเพลิง เช่น เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดับเพลิง 
รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับชุดปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ 
  1.3.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง  (รหัส 5331600)             จํานวน  80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยจราจร แผงก้ันจราจร      
ไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ เสื้อสะท้อนแสง ถังดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ  
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แผนงานการศึกษา 
(รหัส  00210) 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (รหัส  00211)          รวม     4,858,400   บาท 
 
 1. งบบุคลากร  (รหัส  5200000)          รวม     3,715,800   บาท  
  1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (รหัส  5220000)         รวม     3,715,800   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน  (รหัส  5220100)         จํานวน 1,944,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก่  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม / นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ครู / ครูผู้ช่วย   

1.1.2 เงินประจําตําแหน่ง  (รหัส  5220300)   จํานวน  42,000    บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัส  5220700)   จํานวน 1,525,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 13 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก  
  1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหัส  5220800)         จํานวน  204,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ได้แก่ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก 
 

2. งบดําเนินการ       (รหัส 5300000)     รวม     810,000   บาท  
 2.1 ค่าตอบแทน       (รหัส 5310000)   รวม     200,000   บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รหัส 5310100)  จํานวน  140,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
  2.1.2 ค่าเช่าบ้าน  (รหัส  5310400)    จํานวน  30,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลท่ีมีสิทธิตามระเบียบ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  5310500)  จํานวน  30,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
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 2.2 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)   รวม    290,000  บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)           จํานวน  180,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ค่าบอกรับวารสาร ระเบียบการปฏิบัติงาน หนังสือต่าง ๆ ค่าเย็บ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ  
     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน   80,000    บาท   
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ต้ังไว้    80,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ครู และพนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
  2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส  5320400)  จํานวน   30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการศึกษาฯ   
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ   
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 
 2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)              รวม      320,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 5330100)             จํานวน  180,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับใช้ภายในสํานักงาน และวัสดุท่ีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ    
  2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว  (รหัส  5330300)   จํานวน   60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน น้ํายาเช็ด
กระจก ฯลฯ เพ่ือใช้ในสํานักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัส  331400)    จํานวน   80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ภายในสํานักงาน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  
 

3. งบลงทุน (รหัส  5400000)     รวม    332,600    บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส  5410000)     รวม    332,600    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัส  5410100)   จํานวน   11,600   บาท 
              (1) ค่าจัดซ้ือชั้นไม้วางเอกสารเอนกประสงค์ 6 ช่อง                       ต้ังไว้        2,000    บาท 
เพ่ือใช้ในงานสํานักงาน จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 3 
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              (2) ค่าจัดซ้ือเตียงพยาบาลพร้อมท่ีนอน จํานวน 1 ชุด        ต้ังไว้       3,600    บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กําหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 18 
              (3) ค่าจัดซ้ือชั้นวางรองเท้าแบบเหล็ก ขนาด 3 ชั้น จํานวน 12 ชุด     ต้ังไว้       6,000    บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 9 
 

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (รหัส  5410600)   จํานวน   24,000   บาท 
              (1) ค่าจัดซ้ือลําโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ จํานวน 6 ชุด                ต้ังไว้    24,000   บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 1 
 

3.1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน  (รหัส  5411700)    จํานวน  297,000    บาท 
               (1) ค่าจัดซ้ือโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  6  ชุด                      ต้ังไว้       27,000    บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 1 
               (2) ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม สไลเดอร์บ้าน  จํานวน  6  ชุด             ต้ังไว้    150,000     บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 110 ลําดับท่ี 2 
    
               (3) ค่าจัดซ้ือม้าหมุนท่ีนั่งรูปสัตว์ 6 ท่ีนั่ง  จํานวน  6  ชุด                 ต้ังไว้    120,000     บาท 
เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  110   ลําดับท่ี 3 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (รหัส  00212)    รวม   11,770,190   บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม     4,938,190   บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม   1,418,090   บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน  1,418,090  บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(1) ค่าอาหารกลางวัน       ต้ังไว้       749,700   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ 

จํานวน 6 ศูนย์  (20 บาท ต่อคน / 153 คน / จํานวน 245 วัน)  
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561   
 

  (2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ต้ังไว้     260,100    บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ จํานวน 6 ศูนย์ 
(1,700 บาท ต่อคน)  

เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  
  

  (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้     172,890    บาท 
       เพ่ือเป็นค่าจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญจํานวน 6 ศูนย์ แยกเป็น  
   - ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)   จํานวน    30,600    บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)  จํานวน    30,600    บาท 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี)  จํานวน    45,900    บาท 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี) จํานวน    65,790    บาท 

เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  
  

  (4) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับเด็ก        ต้ังไว้       3,000    บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับเด็ก อายุระหว่าง 2 - 5 ขวบ ภายในตําบลทุ่ง
มหาเจริญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ฯลฯ 
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  75  ลําดับท่ี 4  
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   (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ต้ังไว้     10,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
    เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  76   ลําดับท่ี  8 
 
  (6) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์ตําบลทุ่งมหาเจริญ              
          ต้ังไว้      80,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความสัมพันธ์ตําบลทุ่งมหาเจริญ เช่น ค่า
รับรอง ค่าอาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 82 ลําดับท่ี 9 
 
            (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ต้ังไว้     80,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานแสดงผลงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงของ
เด็ก การประกวดของเด็ก ฯลฯ  จํานวน 6 ศูนย์ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง ค่าเวที ค่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 80 ลําดับท่ี 1 

 
           (8) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  D.A.R.E     

                 ต้ังไว้   62,400  บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  D.A.R.E เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  87   ลําดับท่ี  35 
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1.2 ค่าวัสดุ (รหัส  5330000)    รวม     3,520,100    บาท 
1.2.1 ค่าอาหารเสริม(นม)  (รหัส  5330400)  จํานวน  3,520,100   บาท 

 เพ่ือดําเนินงานจัดซ้ืออาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  6 ศูนย์ ได้แก่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรุบพัฒนา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เนินสามัคคี / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ
เจริญ จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  293,200  บาท  

เพ่ือดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ จํานวน  8  โรงเรียน ได้แก่  

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ / โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา / โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ / โรงเรียนบ้านซับเจริญ 
/ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ / โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา / โรงเรียนบ้านด่านชัย  และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ จํานวน 260 
วัน เป็นเงิน  3,226,900  บาท 

เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561   
 

 

 2. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม      6,832,000  บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน (รหัส  5610000)    รวม      6,832,000  บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)   จํานวน  6,832,000  บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน    ต้ังไว้      6,736,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมกาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ จํานวน 8 โรงเรียน โดยจัดสรรให้ 100% 
ในอัตราคนละ 20 บาท / คน / 200 วัน  รวมท้ังสิ้น 1,684  คน เป็นเงิน  6,736,000  บาท  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

                          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561   
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 93  ลําดับท่ี 51 
 
  (2) อุดหนุนโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคลอง
ตะเคียนชัย            ต้ังไว้    50,000   บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ ของโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย   
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 14 
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  (3) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพจักสานของใช้จากไม้ไผ่ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้าน
คลองตะเคียนชัย         ต้ังไว้   5,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพจักสานของใช้จากไม้ไผ่ ของโรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย 
        เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 17 
 
         (4) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพซ่อมจักรยาน ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย   
          ต้ังไว้   10,000   บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพซ่อมจักรยาน ของโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 19 
 
  (5) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคลอง
ตะเคียนชัย            ต้ังไว้    6,000   บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร ของโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 18 
 
  (6) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคลอง
ตะเคียนชัย            ต้ังไว้   20,000   บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ของโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 15 
  
  (7) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพการทํากระถางพอเพียง ให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้าน
คลองตะเคียนชัย           ต้ังไว้    5,000   บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพการทํากระถางพอเพียง ของโรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 20 
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งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ  (รหัส  00214)     รวม     327,500   บาท 
 
 1. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม      327,500   บาท 
  1.1 เงินอุดหนุน (รหัส  5610000)    รวม      327,500   บาท 
  1.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)   จํานวน  327,500   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษาตําบลทุ่งมหาเจริญ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ให้แก่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ     ต้ังไว้    150,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษาตําบลทุ่งมหา
เจริญ ประจําปีงบประมาณ 2562  ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 92  ลําดับท่ี 30 
  (2) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับโรงเรียนขยายโอกาสตําบลทุ่งมหาเจริญ 
ประจําปีงบประมาณ 2562  ให้แก่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ    ต้ังไว้    40,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับโรงเรียนขยายโอกาสตําบล
ทุ่งมหาเจริญ ประจําปีงบประมาณ 2562  ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 92  ลําดับท่ี 31 
  (3) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจําปีงบประมาณ 2562  ให้แก่โรงเรียน
บ้านมหาเจริญ         ต้ังไว้    90,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจําปีงบประมาณ 2562 
ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 92  ลําดับท่ี 32 
  (4) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินหอม ประจําปีงบประมาณ 2562  ให้แก่
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม        ต้ังไว้    21,500   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินหอม ประจําปีงบประมาณ 
2562 ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 91  ลําดับท่ี 22 
   (5) อุดหนุนโครงการฝึกหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค ประจําปีงบประมาณ 2562  ให้แก่
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม        ต้ังไว้    26,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค ประจําปีงบประมาณ 
2562 ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 92  ลําดับท่ี 24 
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แผนงานสาธารณสุข 
(รหัส  00220) 

 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน    (รหัส  00223)   รวม      725,600  บาท 
 

1. งบดําเนินการ       (รหัส 5300000)     รวม     725,600   บาท  
 1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)   รวม    725,600   บาท 
  1.1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)           จํานวน   27,600   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ สุนัข/แมว ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  1.1.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน   698,000    บาท   
  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      ต้ังไว้    138,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ  เพ่ือป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

      เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5 /ว 2072  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2561 
           หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 940 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560   
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 47  ลําดับท่ี 4 
 
  - โครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
          ต้ังไว้      560,000  บาท 
            เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ 

      เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5 /ว 2072  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2561 
        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2308 ลงวันท่ี 30  ตุลาคม  

2560   
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 47  ลําดับท่ี 3 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(รหัส  00230) 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     (รหัส   00232)   รวม    140,000    บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม    140,000    บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม    140,000    บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน 140,000   บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ   ต้ังไว้    20,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตตําบล
ทุ่งมหาเจริญ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ฯลฯ 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  40   ลําดับท่ี  21 

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ   ต้ังไว้        20,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  ในเขตตําบลทุ่งมหาเจริญ  

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสถานท่ีพร้อมเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  40   ลําดับท่ี  19 

       
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง  

          ต้ังไว้      100,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง ใน
เขตตําบลทุ่งมหาเจริญ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ี
พ่ึง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 

    หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2552 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  40   ลําดับท่ี 22  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

(รหัส  00240) 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     (รหัส  00241)          รวม     4,720,080   บาท 
 
 1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)            รวม     2,984,880   บาท 
  1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (รหัส 5220000)         รวม     2,984,880   บาท 
  1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)          จํานวน 1,137,120   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง / นายช่างโยธา / 
นายช่างเขียนแบบ / นายช่างไฟฟ้า / เจ้าพนักงานธุรการ  

1.1.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  (รหัส  5220200)  จํานวน  96,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว / เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล     

1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง  (รหัส  5220300)   จํานวน  42,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    
  1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัส  5220700)   จํานวน 1,523,880  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 13 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา / ผูช้่วยเจ้าพนักงานประปา / ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า / พนักงานขับรถยนต์ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) / คนงานประจํารถขยะ / คนงานท่ัวไป    
  1.1.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (รหัส  5220800)  จํานวน  185,880  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
   

2. งบดําเนินการ  (รหัส 5300000)    รวม   885,000    บาท  
  2.1 ค่าตอบแทน (รหัส 5310000)   รวม   190,000    บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รหัส 5310100)  จํานวน  130,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
  2.1.2 ค่าเช่าบ้าน  (รหัส  5310400)    จํานวน    30,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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  2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส  5310500)  จํานวน    30,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
 
  2.2 ค่าใช้สอย    (รหัส  5320000)    รวม    180,000    บาท 
  2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)      จํานวน  100,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการดูแลระบบประปา ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ   
  2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
              ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน   30,000   บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
  2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส  5320400)  จํานวน  50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ   
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 
  2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)             รวม    515,000   บาท 
  2.3.1 วัสดุสํานักงาน  (รหัส 5330100)             จํานวน  60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับใช้ภายในสํานักงาน  เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ฯลฯ  
  2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส  5330200)   จํานวน  240,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ   
  2.3.3 วัสดุก่อสร้าง  (รหัส  5330600)    จํานวน   100,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก สังกะสี ตะปู แบบหล่อลูกปูน เทปวัดระยะฯลฯ  
  2.3.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (รหัส 5331200)            จํานวน     15,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีงานเก็บขยะ และหน้าท่ี      
ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
   2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  (รหัส  5331400)   จํานวน   100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ ผ้าหมึก ตลับผงหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
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3. งบลงทุน  (รหัส  5400000)    รวม     850,200    บาท 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส  5410000)    รวม     150,200    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัส  5410100)   จํานวน  100,000    บาท 
      (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล                        ต้ังไว้      100,000    บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว – ดํา 
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
- ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดความเร็วข้ันตํ่า 
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้ 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111 ลําดับท่ี 1 

3.12 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัส  5410500)   จํานวน   30,700    บาท 
(1) ค่าจัดซ้ือเครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง           ต้ังไว้       21,000    บาท           

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ําหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111 ลําดับท่ี 3 

(2)  ค่าจัดซ้ือเครื่องสว่านไฟฟ้าโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง   ต้ังไว้         6,500   บาท             
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ปากจับสามารถจับดอกสว่านได้ไม่น้อยกว่า 6-12.5 มิลลิเมตร ประกอบประแจถอดดอกสว่าน 
- ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์  1 เฟส  50 เฮิต 
- สามารถปรับปุ่มลูกเบ้ียวบังคับใช้เจาะคอนกรีตได้ 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111 ลําดับท่ี 1 

(3)  ค่าจัดซ้ือเครื่องสว่านไฟฟ้าแบบมือถือ  จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังไว้         3,200   บาท             
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ใช้สําหรับขันน๊อต เจาะเหล็ก 
- ปากจับสามารถจับดอกสว่านได้ไม่น้อยกว่า 6-12.5 มิลลิเมตร ประกอบประแจถอดดอกสว่าน 
- ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์  1 เฟส  50 เฮิต 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111 ลําดับท่ี 6 
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3.13 ครุภัณฑ์โรงงาน (รหัส  5411000)   จํานวน   19,500    บาท 
(1) ค่าจัดซ้ือเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังไว้        5,600     บาท          

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ขนาด 8 นิ้ว 
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที 
- ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
- ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยข้ันตํ่า 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111 ลําดับท่ี 2 

 
 (2)  ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็กโดยใช้แก๊สพร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังไว้   13,900   บาท             

เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
กําหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ใช้เป็นเครื่องมือตัดโลหะแบบใช้แก๊ส 
- สามารถตัดบากงานเชื่อมในมุมต่าง ๆ ได้ 
- สามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 111  ลําดับท่ี 1  

 
  3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัส  5420000)  รวม   700,000    บาท 
  3.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัส  5421100)   
          จํานวน 700,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในหมู่บ้าน เช่น 
หอกระจายข่าว, เสียงตามสาย,ระบบประปา,ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ,ถังเก็บน้ํา,ถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีต,ถนนลูกรัง,
อาคารท่ีทําการ อบต. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ    
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 74  ลําดับท่ี 238 
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งานไฟฟ้าถนน  (รหัส  00242)      รวม      634,400   บาท 
 

1. งบลงทุน (รหัส  5400000)     รวม      401,000   บาท 
  1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัส  5420000)  รวม      401,000   บาท 
  1.1.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค (รหัส  5421000)  จํานวน  401,000   บาท 
  (1) โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งมหาเจริญ ต้ังไว้      401,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังไฟแสงสว่างสาธารณะ จากโคมถึงผิวทาง 9.00 เมตร ติดต้ังแบบก่ิงเด่ียว จํานวน 5 ต้น 
ระยะห่างช่วงเสา 40 เมตร  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 68   ลําดับท่ี 177 
 
 2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)    รวม      233,400   บาท 
  2.1เงินอุดหนุน (รหัส 5610000)    รวม      233,400   บาท 

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)   จํานวน  233,400   บาท 
  (1) โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ    ต้ังไว้      233,400   บาท 
 เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอวังน้ําเย็น เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ หมู่บ้าน
ในตําบลทุ่งมหาเจริญ จํานวน   2   หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  -หมูท่ี  6  บ้านคลองใหญ่      จํานวน  167,900   บาท 
  -หมูท่ี  9  บ้านวังสุเทพ      จํานวน    65,500   บาท 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 93  ลําดับท่ี 44 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (รหัส  00244)    รวม       495,000    บาท 

 
 1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม       495,000    บาท 
  1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม   440,000    บาท 
  1.1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (รหัส  5320100)      จํานวน  360,000    บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย    ต้ังไว้      360,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอย ให้กับสํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 
  1.1.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (รหัส  5320300)   จํานวน     80,000   บาท   
            - ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 80,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
                ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
                หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 4376 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  
                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  40   ลําดับท่ี  18 
 
  1.2 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)             รวม      55,000   บาท 
  1.2.1 วัสดุอ่ืน ๆ  (รหัส 5332000)             จํานวน  55,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะพลาสติก แบบทรงกระบอก สีน้ําเงิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เจาะหูร้อย
เชือกท้ัง 2 ข้าง พร้อมสกรีนชื่อ และตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50 ใบ    
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
                ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
                หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 4376 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  
 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  48   ลําดับท่ี  4 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(รหัส  00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (รหัส  00252)   รวม    100,000    บาท 
 
 1. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม       100,000    บาท 
  1.1 เงินอุดหนุน (รหัส  5610000)    รวม       100,000    บาท 
  1.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)   จํานวน   100,000    บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวังน้ําเย็น     ต้ังไว้       100,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2562  ของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวังน้ําเย็น 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 90  ลําดับท่ี 6 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(รหัส  00260) 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส  00261)  รวม    250,000    บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม    200,000    บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม     200,000   บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน  200,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ต้ังไว้      100,000    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร น้ําด่ืม ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   

  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี   77  ลําดับท่ี 3 

 
                   - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 ต้ังไว้ 100,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร น้ําด่ืม ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   

  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 77  ลําดับท่ี 4 
 
 2. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม     50,000    บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน (รหัส  5610000)    รวม     50,000    บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)   จํานวน  50,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ให้แก่ท่ีทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น     ต้ังไว้      50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของท่ีทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 90  ลําดับท่ี 1 
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งานกีฬาและนันทนาการ     (รหัส  00262)     รวม     374,000   บาท 

 
1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม     374,000   บาท 

1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5310000)    รวม     374,000   บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน  374,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย    ต้ังไว้    224,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี ค่า
เครื่องเสียง เวที เต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ฯลฯ   

  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 75 ลําดับท่ี 1 

 
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

         ต้ังไว้     150,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งท่ี 3 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  เช่น ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล 
ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   
      เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 76 ลําดับท่ี 5 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (รหัส  00263)     รวม       795,000   บาท 
1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม       540,000  บาท 

1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม       540,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน   540,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวัน

ไหล ประจําปี 2562          ต้ังไว้    400,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันไหล ตําบล

ทุ่งมหาเจริญ เช่น ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   
      เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี  7 

- ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจําปี 2562 ต้ังไว้    100,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจําปี 2562 เช่น ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม 
ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ    

  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 77 ลําดับท่ี 2 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเผวต     ต้ังไว้      30,000    บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเผวต เช่น ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง
(ขบวนแห่) ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ    
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 6 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์    ต้ังไว้      10,000    บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เช่น ค่ารับรอง อาหาร น้ําด่ืม ค่ามหรสพ การแสดง
(ขบวนแห่) ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ    
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 79 ลําดับท่ี 12 
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 2. งบเงินอุดหนุน (รหัส  5600000)    รวม      255,000   บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน (รหัส  5610000)    รวม      255,000   บาท 
  2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัส  5610200)   จํานวน   255,000   บาท 
  (1) อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจําปี พ.ศ. 
2562   ให้แก่ท่ีทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น      ต้ังไว้      80,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 
ประจําปี พ.ศ. 2562  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 90  ลําดับท่ี 2 
  (2) อุดหนุนโครงการจัดงานของดีวังน้ําเย็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ให้แก่ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอวังน้ําเย็น         ต้ังไว้     100,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของดีวังน้ําเย็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 90  ลําดับท่ี 10 
  (3) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ให้แก่ หมู่ท่ี 10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา     ต้ังไว้    25,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมู่ท่ี 10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 93  ลําดับท่ี 45 
  (4) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ให้แก่ หมู่ท่ี 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา     ต้ังไว้    25,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมู่ท่ี 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 93  ลําดับท่ี 45 
  (5) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล  
        ให้แก่ หมู่ท่ี 9 บ้านวังสุเทพ      ต้ังไว้    25,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบล หมู่ท่ี 9 บ้านวังสุเทพ  
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 93  ลําดับท่ี 45 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว   (รหัส  00264)   รวม   80,000  บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม   80,000  บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม   80,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน 80,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
   ภายในตําบลทุ่งมหาเจริญ     ต้ังไว้    80,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
          พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 51  ลําดับท่ี 3 
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แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
(รหัส  00310) 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (รหัส 00312)     รวม      6,415,000   บาท 

1. งบลงทุน (รหัส  5400000)     รวม      6,415,000   บาท 
  1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัส  5420000)  รวม      6,415,000   บาท 
  1.1.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค (รหัส  5421000)  จํานวน  6,415,000   บาท 
  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ต้ังไว้     5,761,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประกอบด้วย 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านคลองจระเข้  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 2 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านพรสวรรค์  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 3 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านคลองตะเคียนชัย ต้ังไว้   259,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 5 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านซับเจริญ  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 7 

 
 
 
 
 



 

  

-76-  
 

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านด่านชัยพัฒนา  ต้ังไว้     250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 8 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ต้ังไว้  250,000  บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 10 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านคลองข้ีเหล็ก  ต้ังไว้      250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญ
กําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 11 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้านคลองพัฒนา   ต้ังไว้     250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 52   ลําดับท่ี 12 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านชัยพัฒนา  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 13 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านคลองตะขบหวาน ต้ังไว้  489,000  บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 14 
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    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านหนองเรือ  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 15 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16 บ้านสันตะวา  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 16 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 บ้านชัยมงคลเจริญลาภ  ต้ังไว้  259,000 บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 17 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 บ้านแสนสุข  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 18 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 19 บ้านแสงตะวัน  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 19 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา  ต้ังไว้   259,000   บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 20 
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   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 21 บ้านไพรวัลย์  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 21 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 23 บ้านคลองเจริญ ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 53   ลําดับท่ี 23 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 26 บ้านคีรีเขตพัฒนา  ต้ังไว้    486,000   บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 54   ลําดับท่ี 28 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 27 บ้านพรนิมิต  ต้ังไว้       250,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 54   ลําดับท่ี 29 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 28 บ้านสระหลวง  ต้ังไว้       259,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งมหาเจริญกําหนด   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 54   ลําดับท่ี 30 
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  (2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง    ต้ังไว้      411,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  ประกอบด้วย 
  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 บ้านแก่งสะเดา  ต้ังไว้       183,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 56   ลําดับท่ี 46 
  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 24 บ้านแผ่นดินทอง  ต้ังไว้       91,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี   57   ลําดับท่ี 66 
    - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 25 บ้านเนินสามัคคี  ต้ังไว้       137,000    บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ    
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 57   ลําดับท่ี 67 
 
  (3) โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 22 บ้านชัยอุดม ต้ังไว้        243,000   บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ท่ี 22 บ้านชัยอุดม ระยะทาง 5,000 เมตร    
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
           เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 72   ลําดับท่ี 221 
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แผนงานการเกษตร 
(รหัส  00320) 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้    (รหัส  00322)    รวม   120,000  บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม   120,000  บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม     70,000  บาท 
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (รหัส  5320300)  จํานวน 70,000  บาท 

  - ค่าใช้จ่ายโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” ตําบลทุ่งมหาเจริญ  ต้ังไว้    50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน”  ตําบลทุ่งมหาเจริญ เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
      หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.2/ว 1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 42 ลําดับท่ี 17 
 
  - ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)            ต้ังไว้    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
       เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558  
          เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 43 ลําดับท่ี 1 
 

1.2 ค่าวัสดุ      (รหัส 5330000)     รวม       50,000   บาท    
1.2.1 วัสดุการเกษตร  (รหัส 5331000)     จํานวน   50,000   บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว์,
อาหารสัตว์, พืช และสัตว์, พันธุ์สัตว์, วัสดุเพาะชําต้นไม้, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
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แผนงานการพาณิชย์ 
(รหัส  00330) 

 
งานกิจการประปา (รหัส 00332)      รวม   800,000  บาท 
 

1. งบดําเนินการ  (รหัส  5300000)    รวม   800,000  บาท 
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส  5320000)    รวม   200,000  บาท 

  1.1.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส  5320400)   จํานวน  200,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 17 และหมู่ท่ี 18    
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 
  1.2 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)             รวม     600,000   บาท 
  1.2.1 วัสดุก่อสร้าง  (รหัส  5330600)    จํานวน  100,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ข้อต่อท่อ กาวต่อท่อ มิเตอร์ประปา หัวกะโหลกดูดน้ํา สาย
ยาง และวัสดุอุปกรณ์ประปาอ่ืน ๆ ฯลฯ  
  1.2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (รหัส 5330900)           จํานวน   500,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน  ฯลฯ 
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แผนงานงบกลาง 
(รหัส  00410) 

 
งบกลาง   (รหัส  00411)       รวม     28,861,950  บาท 
 
1. งานงบกลาง (รหัส 5100000)      รวม     28,861,950  บาท 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัส 5110300)   จํานวน    270,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533                                                                           
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557   
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557     

 1.2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  (รหัส 5110700)            จํานวน   20,488,800  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ  

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548             
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2553 
  1.3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ (รหัส 5110800)            จํานวน   6,240,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ   
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548          
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 1.4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัส 5110900)   จํานวน    150,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์  
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548              
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  

1.5 สํารองจ่าย  (รหัส 5111000)             จํานวน  904,150    บาท 
 เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเก่ียวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ฯลฯ   

เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560   
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1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (รหัส 5111100)    จํานวน   350,000   บาท 
  - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ        ต้ังไว้     350,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําปี ตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  
1.7 เงินช่วยเหลือพิเศษ (รหัส 5111200)     จํานวน  120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนตําบลถึงแก่ชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0318/ว 1785 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2545   
1.8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
      (รหัส 5121000)              จํานวน  339,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2546 

 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม  2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 
แผนงาน 
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บริหารงาน
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การศึกษา 
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แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
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และ
นันทนาการ 
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การโยธา 

แผนงาน
การ 
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การ

พาณิชย ์

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 

งบกลาง 

 
 
 
 
 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

           270,000 270,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ            20,488,800 20,488,800 
เบี้ยยังชีพคนพิการ            6,240,000 6,240,000 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            150,000 150,000 
สํารองจ่าย            904,150 904,150 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน            350,000 350,000 
เงินช่วยเหลือพิเศษ            120,000 120,000 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการท้องถิ่น 

           339,000 339,000 

 
 
 
 
 

งบ
บุคลากร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 
 
 
 

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080            532,080 
เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 

45,600            45,600 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

45,600            45,600 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ 90,720            90,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 5,152,200            5,152,200 
เงินเดือนพนักงาน 3,583,200  1,944,000   1,137,120       6,664,320 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 204,000     96,000       300,000 
เงินประจําตําแหน่ง 210,000  42,000   42,000       294,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา              
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง              
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,343,480  1,525,800   1,523,880       5,393,160 
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง 288,000  204,000   185,880       677,880 

-84- 
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แผนงาน
การรักษา
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การ 
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การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

320,000 50,000 140,000   130,000       640,000 

ค่าเช่าบ้าน 60,000  30,000   30,000       120,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000  30,000   30,000       140,000 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000  180,000 27,600  460,000       1,267,600 

รายจ่ายเกี่ยวกบัรับรองและพธิีการ 100,000            100,000 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้สอย 
 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

             

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000  80,000   30,000       260,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯและ
สมาชิกสภา 

1,260,000            1,260,000 

ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าพวงมาลัย กระเช้า 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

10,000            10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000            20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 

 180,000           180,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 180,000           180,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนอัคคีภัยในชุมชน สถานศึกษา 

 50,000           50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

 50,000           50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา 

 50,000           50,000 
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งบ 
ดําเนินการ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 

  749,700          749,700 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหวั) 

  260,100          260,100 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  172,890          172,890 

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจจัดทํา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

  3,000          3,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการพัฒนา
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  10,000          10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์

  80,000          80,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงผล
งานการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

  80,000          80,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 

  62,400          62,400 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

   138,000         138,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงาน
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 

   560,000         560,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการผู้สูงอาย ุและคนพกิาร 

    20,000        20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 
และคนพิการ 

    20,000        20,000 

โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ 
รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง 

    100,000        100,000 
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งบ 
ดําเนินการ 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้
สอย 
(ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะ
มูลฝอยของ อปท. 

     80,000       80,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

       100,000     100,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

       100,000     100,000 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการออกกําลังกาย        224,000     224,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ตําบลทุ่งมหาเจริญ 

       150,000     150,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์        400,000     400,000 
ค่าใช้จ่ายโครงบรรพชาสามเณร ภาค
ฤดูร้อน 

       100,000     100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีบุญเผวต        30,000     30,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวน
ข้าวทิพย ์

       10,000     10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการกจิกรรมส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

       80,000     80,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน ตําบลทุ่งมหาเจริญ 

         50,000   50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

         20,000   20,000 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 330,000  30,000   50,000     200,000  610,000 
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งบดําเนิน
การ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

ค่าวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 200,000  180,000   60,000       440,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ      240,000       240,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000  60,000          90,000 
วัสดุก่อสร้าง 20,000     100,000     100,000  220,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000            100,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000            500,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย  155,000    15,000       170,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000  80,000   100,000       360,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง  80,000           80,000 
วัสดุการเกษตร          50,000   50,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย ์           500,000  500,000 
วัสดุอื่น ๆ      55,000       55,000 
วัสดุอาหารเสริม(นม)   3,520,100          3,520,100 

 
ค่า 

สาธารณู 
ปโภค 

ค่าไฟฟ้า 780,000            780,000 
ค่าน้ําประปา 10,000            10,000 
ค่าโทรศัพท์ 10,000            10,000 
ค่าไปรษณีย์ 30,000            30,000 
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม 40,000            40,000 

 
 
 
งบลงทุน 

 
 
 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 15,000  11,600   100,000       126,600 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   24,000          24,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 78,000            78,000 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      30,700       30,700 
ครุภัณฑ์โรงงาน      19,500       19,500 
ครุภัณฑ์อื่น   297,000          297,000 
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แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงานอุต
สาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทุน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ      401,000       401,000 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่3         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่5         259,000    259,000 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่7         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่8         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่10         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่11         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่12         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่13         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่14         489,000    489,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่15         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่16         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่17         259,000    259,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่18         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่19         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่20         259,000    259,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่21         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่23         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่26         486,000    486,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่27         250,000    250,000 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่28         259,000    259,000 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง         411,000    411,000 
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย         243,000    243,000 
ค่าบํารุงรักษาที่ดินสิ่งก่อสร้าง      700,000       700,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
อุดหนุน 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

60,000            60,000 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล 

  6,736,000          6,736,000 

อุดหนุนโครงการปลูกผักกางมุ้ง 
ร.ร. ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  50,000          50,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพไข่เค็ม
สมุนไพร ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  6,000          6,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพซ่อม
จักรยาน ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  10,000          10,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพจักสานไม้
ไผ่ ร.ร. ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  5,000          5,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย 

  20,000          20,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพทํา
กระถางพอเพยีง ร.ร.ตชด.คลอง
ตะเคียนชัย 

  5,000          5,000 

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน ระดับประถม 

  150,000          150,000 

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 

  40,000          40,000 

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารีสามัญระดับประถม 

  90,000          90,000 

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินหอม 

  21,500          21,500 

อุดหนุนโครงการฝึกหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค 

  26,000          26,000 
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แผนงาน 
 
 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
บริหาร งาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน  
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาห 

กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย์ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงิน
อุดหนุน

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
(ต่อ) 

              
อุดหนุน กฟภ. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 6 หมู่ 9 

     233,400       233,400 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อําเภอวังน้ําเย็น  

      100,000      100,000 

อุดหนุนงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี อําเภอวังน้ําเย็น 

       50,000     50,000 

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

       80,000     80,000 

อุดหนุนโครงการงานของดีวังน้ําเย็น        100,000     100,000 
อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 10 
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 20 
บ้านไร่เหนือพัฒนา 

       25,000     25,000 

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 
บ้านวังสุเทพ 

       25,000     25,000 

              
              
              

รวม 17,477,880 795,000 16,956,090 725,600 140,000 5,849,480 100,000 1,499,000 6,415,000 120,000 800,000 28,861,950 79,740,000 
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