
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 45,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เบญจขร

58,928

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 86,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,731,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

154,370

สํารองจ่าย 513,377

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,497,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 45,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เบญจขร

58,928

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 86,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,731,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

154,370

สํารองจ่าย 513,377

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,497,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 270,000 1,350,000 1,730,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 140,000 170,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 162,000 198,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 570,000

เงินประจําตําแหน่ง

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 160,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ช่อดอกไม้ หรือเงิน
รางวัล

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและรัฐพิธี และ
วันสําคัญต่าง ๆ
โครงการ อบต.เบญจ
ขรยิ้มเคลื่อนที่พบประ
ชาชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

โครงการแข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการคุณแม่วัยใส 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 990,000 2,428,000 3,988,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

110,000 318,000 478,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 190,000 262,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 560,000 875,000 1,595,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 30,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ช่อดอกไม้ หรือเงิน
รางวัล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง 450,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 55,000 160,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและรัฐพิธี และ
วันสําคัญต่าง ๆ

140,000 140,000

โครงการ อบต.เบญจ
ขรยิ้มเคลื่อนที่พบประ
ชาชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปี พ.ศ. 2562

20,000 20,000

โครงการคุณแม่วัยใส 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

30,000

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:01 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.เบญจขร 
สานสัมพันธ์สามวัย 
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

90,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนผู้ประสบภัยแล้ง
และฝนทิ้งช่วงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ
.2562
โครงการถ่ายทอด
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.เบญจขร 
สานสัมพันธ์สามวัย 
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2562

80,000 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

90,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี

25,000 25,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562

25,000 25,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนผู้ประสบภัยแล้ง
และฝนทิ้งช่วงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ
.2562

10,000 10,000

โครงการถ่ายทอด
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเทศไทย
ปลอดขยะ (Zero 
Waste Thailand) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

55,000

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย(ซ้อมแผนดับ
เพลิง)ประจําปี พ.ศ
.2562

โครงการฝึกอาชีพงาน
หัตถกรรม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ยากไร้

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล

โครงการรักนํ้า รักป่า 
รักแผ่นดิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
ทางพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเบญจขร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเทศไทย
ปลอดขยะ (Zero 
Waste Thailand) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

55,000

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร

250,000 250,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย(ซ้อมแผนดับ
เพลิง)ประจําปี พ.ศ
.2562

30,000 30,000

โครงการฝึกอาชีพงาน
หัตถกรรม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ยากไร้

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล

40,000 40,000

โครงการรักนํ้า รักป่า 
รักแผ่นดิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
ทางพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเบญจขร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัต
รราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

25,000 25,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

402,090 402,090

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

25,000 25,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัต
รราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 100,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 38,000 38,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,000 100,000 162,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 40,000 138,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 140,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 25,000

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 10/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 33,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน

ตู้เหล็ก

โต๊ะพับเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 7,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะพื้น
คอนกรีต 70,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 829,715 829,715

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 25,000 75,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 67,000 330,000 430,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 45,000 45,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน 36,000 36,000

ตู้เหล็ก 5,500 5,500 11,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 17,000 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์

18,000 18,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 7,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะพื้น
คอนกรีต 70,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 155,000 175,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยเข้ากลุ่มบ้านคํา
พันธ์ การเกณฑ์) หมู่ที่ 
6

227,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยทางโค้ง) หมู่ที่ 9

283,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขาดินแดง 
หมู่ที่ 7 - สายบ้านน้อย
เจิญสุข หมู่ที่ 10

282,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า หมู่ที่ 10

234,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 251,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 
5

254,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านถังทรง
ลูกบอล หมู่ที่ 3

236,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านถังทรง
ลูกบอล หมู่ที่ 4

236,000

โครงการขุดเจาะบาบ่อ
ดาล หมู่ที่ 8 243,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ส่งนํ้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้า หมู่ที่ 2

227,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยเข้ากลุ่มบ้านคํา
พันธ์ การเกณฑ์) หมู่ที่ 
6

227,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยทางโค้ง) หมู่ที่ 9

283,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขาดินแดง 
หมู่ที่ 7 - สายบ้านน้อย
เจิญสุข หมู่ที่ 10

282,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า หมู่ที่ 10

234,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 251,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 
5

254,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านถังทรง
ลูกบอล หมู่ที่ 3

236,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านถังทรง
ลูกบอล หมู่ที่ 4

236,000

โครงการขุดเจาะบาบ่อ
ดาล หมู่ที่ 8 243,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ส่งนํ้าพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้า หมู่ที่ 2

227,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเขาจานแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านชุมทอง ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านซับพลู ประจําปี พ
.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านซับพลูเหนือ 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านน้อยเจริญสุข 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านนํ้าคํา ประจําปี พ
.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเบญจขร ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเขาจานแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านชุมทอง ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านซับพลู ประจําปี พ
.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านซับพลูเหนือ 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านน้อยเจริญสุข 
ประจําปี พ.ศ.2562

8,400

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านนํ้าคํา ประจําปี พ
.ศ.2562

6,300

โครงการครัวเรือนต้น
แบบบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 
บ้านเบญจขร ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,300

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ประจําปี พ.ศ.2562

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,500

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านเขาจานแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ.2562

7,800

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านซับพลูเหนือ 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านน้อยเจริญสุข 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านวังไหม ประจําปี พ
.ศ.2562

6,700

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ. 2562

5,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านชุมทอง 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ประจําปี พ.ศ.2562

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน ประจําปี 
พ.ศ.2562

6,500

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านเขาจานแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ.2562

7,800

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านซับพลูเหนือ 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านน้อยเจริญสุข 
ประจําปี พ.ศ.2562

6,700

โครงการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 
บ้านวังไหม ประจําปี พ
.ศ.2562

6,700

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเขาดินแดง 
ประจําปี พ.ศ. 2562

5,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านชุมทอง 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านซับพลู 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านซับพลู
เหนือ ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านน้อยเจริญ
สุข ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านนํ้าคํา 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเบญจขร 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านวังไหม 
ประจําปี พ.ศ. 2562

4,900

โครงการสตีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเขาจาน
แก่น ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านห้วยไคร้
เหนือ ประจําปี พ.ศ. 
2562

8,000

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้านชุม
ทอง ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 19/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านซับพลู 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านซับพลู
เหนือ ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านน้อยเจริญ
สุข ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านนํ้าคํา 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเบญจขร 
ประจําปี พ.ศ. 2562

6,000

โครงการสตรีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านวังไหม 
ประจําปี พ.ศ. 2562

4,900

โครงการสตีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านเขาจาน
แก่น ประจําปี พ.ศ. 
2562

4,900

โครงการสตีอุ่นใจ 
ปลอดภัย จากมะเร็ง
เต้านม บ้านห้วยไคร้
เหนือ ประจําปี พ.ศ. 
2562

8,000

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้านชุม
ทอง ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 20/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้านซับ
พลู ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้าน
เบญจขร ประจําปี พ.ศ
.2562

7,900

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็กบ้านนํ้า
คํา ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 ของศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอคลอง
หาด (ศป.ปส.อ.คลอง
หาด) จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

100,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้านซับ
พลู ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก บ้าน
เบญจขร ประจําปี พ.ศ
.2562

7,900

โครงการอบรมครอบ
ครัวรู้สุขภาพและ
พัฒนาการเด็กบ้านนํ้า
คํา ประจําปี พ.ศ
.2562

7,700

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 ของศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอคลอง
หาด (ศป.ปส.อ.คลอง
หาด) จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

100,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562

65,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนบ้าน
ชุมทอง ประจําปี พ.ศ. 
2562

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ ประจําปี พ.ศ
. 2562
โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา ประจําปี พ.ศ
. 2562

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธี อําเภอ
คลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

60,000

โครงการอุดหนุนจัด
งาน"ชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด"อําเภอ
คลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ครั้งที่ 21 
ประจําปี พ.ศ.2562

100,000

รวม 7,191,375 70,000 2,543,000 580,000 315,000 1,221,600 40,000 321,300

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนบ้าน
ชุมทอง ประจําปี พ.ศ. 
2562

496,000 496,000

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ ประจําปี พ.ศ
. 2562

300,000 300,000

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กโรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา ประจําปี พ.ศ
. 2562

680,000 680,000

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธี อําเภอ
คลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

20,000 20,000

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

60,000

โครงการอุดหนุนจัด
งาน"ชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด"อําเภอ
คลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ครั้งที่ 21 
ประจําปี พ.ศ.2562

100,000

รวม 5,129,305 138,000 11,028,420 28,578,000

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  10:24:02 หน้า : 24/24


