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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110 

งานบริหารทั่วไป   00111          ตั้งไว้รวม   8,128,510.-บาท   แยกเป็น       

    1.  งบบุคลากร       ตั้งไว้        5,375,040.-บาท   แยกเป็น  

      1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                       ตั้งไว้         2,052,720.-บาท   

1.1.1  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก   ตั้งไว้            514,080.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนให้แก่นำยก/รองนำยก  

1. นำยก จ ำนวน 1 คนๆละ 20,400 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บำท 

2. รองนำยก จ ำนวน 2 คนๆละ 11,220 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท 

1.1.2  ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      ตั้งไว้  42,120.-บำท   

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก   

1. นำยก จ ำนวน 1 คนๆละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 

2. รองนำยก จ ำนวน 2 คนๆละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 

1.1.3  ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก             ตั้งไว้  42,120.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก       

1. นำยก จ ำนวน 1 คนๆละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 

2. รองนำยก จ ำนวน 2 คนๆละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 

1.1.4  ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.    ตั้งไว้  86,400.-บำท   

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ นำยก อบต.   

1. เลขำนุกำรนำยก จ ำนวน 1 คนๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท 

 

 

 

 

 

 



-10- 

 

1.1.5  ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งไว้  1,368,000.-บำท   

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่          

 - ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 คนๆละ 11,220 บำท/เดือน  

  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บำท 

- ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คนๆละ 9,180 บำท/เดือน  

  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บำท    

- ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 คนๆละ 7,200 บำท/เดือน  

  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,036,800 บำท   

- ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 คนๆละ 7,200 บำท/เดือน  

  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท  

 

1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      ตั้งไว ้ 3,322,320.- บาท  

1.2.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้     2,234,040.-บำท       

 เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 1.  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                               

2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  3. หัวหน้ำส ำนักปลัด   4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  5. นิติกร                   

6. นักทรัพยำกรบุคคล 7. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

1.2.2  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน       ตั้งไว้    138,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง   1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                               

2. นิติกร                    

1.2.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      ตั้งไว้    210,000.-บำท     

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

3. หัวหน้ำส ำนักปลัด   4. นิติกร                    

1.2.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้   704,280.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                   

2. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร    พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  1. แม่บ้ำน   2. คนงำน จ ำนวน 2 คน 

1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้   36,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของ พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  1. แม่บ้ำน    2. คนงำน จ ำนวน 2 คน 
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2  งบด าเนินการ       ตั้งไว ้ 2,613,970.-บาท    แยกเป็น 

    2.1 ค่าตอบแทน      ตั้งไว ้   473,970.-บาท    แยกเป็น 

2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  

363,970.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อรำชกำร   

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้  30,000.-บำท      
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว้  80,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   

 
2.2   ค่าใช้สอย                   ตั้งไว ้ 1,510,000.-บาท   แยกเป็น 

 2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้   200,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำเช่ำพื้นที่ท ำเว็ปไซด์  ค่ำเช่ำเครื่อง

ถ่ำยเอกสำร ฯลฯ    

           2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           ตั้งไว้   100,000.-บำท   

           เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี   

  2.2.3  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ตั้งไว้   1,110,000.-บำท     ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง    ตั้งไว้   300,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง     

 (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งไว้   100,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย

เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ     

 (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน   ตั้งไว้   300,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนส ำหรับ

เป็นค่ำอบรมสัมมนำ    

 (4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆ    ตั้งไว้   20,000.-บำท     เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีวันส ำคัญต่ำงๆ โดยจ่ำยเป็นค่ำพำนพุ่ม พวงมำลำ ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ

ดอกไม้ และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  เช่น วันปิยะมหำรำช  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯลฯ        

 (5)  โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู งำน เ พ่ือ เ พ่ือ พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบั ติ ง ำน ตั้ ง ไว้                  

300,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชน  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   

84  ข้อที่  3) 
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 (6)  โ ค ร งก ำ รอบต . ห้ ว ย โ จด ร่ ว มกั บ อ ำ เ ภ อวัฒนำนคร  จั ด กิ จ ก ร รมอ ำ เ ภ อยิ้ ม เ คลื่ อ น ที่                                              

ตั้งไว้   10,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบต.ห้วยโจด ร่วมกับอ ำเภอวัฒนำนคร จัดกิจกรรมอ ำเภอยิ้ม

เคลื่อนที่    (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  84  ข้อที่  6) 

 (7)  โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ  ตั้งไว้  80,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปกป้อง

สถำบันส ำคัญของชำติ  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 83 ข้อที่ 2)       

          2.2.4  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้  100,000.-บำท     

          เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน   ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

  2.3  ค่าวัสดุ                    ตั้งไว ้  320,000.-บาท    แยกเป็น 

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน         ตั้งไว้    80,000.-บำท       

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ  ดินสอ ฯลฯ    

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            ตั้งไว้    10,000.-บำท      

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ และวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ  

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้    40,000.-บำท      

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  แก้วน้ ำ  ผงซักฟอก   น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ       

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้   20,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ำมันเบรก  ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ      

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้    120,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง  ส ำหรับรถยนต์

ส่วนกลำง  รถจักรยำนยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ   

2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร     ตั้งไว้     20,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร  เช่น อุปกรณ์ ที่จ ำเป็นในกำรบ ำรุงรักษำ เช่น จอบ เสียม มีดขอ ปุ๋ย          

ยำจ ำจัดวัชพืช ฯลฯ   

2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้    30,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมำส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  

โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ      
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  2.4  ค่าสาธารณูปโภค              ตั้งไว ้   310,000.-บาท แยกเป็น 

2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า        ตั้งไว้   200,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    

2.4.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์    ตั้งไว้   20,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์  เช่น ค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ   

2.4.3  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์     ตั้งไว้  20,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ เช่น ค่ำไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ                                

2.4.4  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         ตั้งไว้  70,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    

3.  งบลงทุน                ตั้งไว้     114,500.-บาท   แยกเป็น 

      3.1  ครุภัณฑ์        ตั้งไว ้  114,500.-บาท  แยกเป็น 

  3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้      19,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังนี้ 

(1) จัดซื้อถังน้ ำแบบสเตนเลส จ ำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ 19,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 2,000 ลิตร คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม   (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)  

(แผนพัฒนำฯหน้ำที่   127  ข้อที่  5 )    

          3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     ตั้งไว้   31,000.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวดังนี้    

(1) ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน  2  เครื่อง   ตั้งไว้ 19,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้  

- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่

น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด   (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560) (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   126  ข้อที่  4 )    

(2) ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน  จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 12,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ 

  - เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น  เครื่องยนต์ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 แรงม้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ  

ประมำณ 26 นิ้ว  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว ควำมจุถังน้ ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.5 ลิตร    

 (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   126  ข้อที่  4 )    
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       3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้    64,500.-บำท   

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

    (1)  ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19 นิ้ว)   

จ ำนวน 2  เครื่อง    ตั้งไว้ 44,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 
8 แกน หรือ 

  2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 

- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 

- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว 

จำนวน 1 หน่วย 

  (2)  ค่ำชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ

กำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 2 ชุด  ตั้งไว้ 7,600.-บำท 

     (รำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560) (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 128 ข้อที่ 12) 
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 (3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ( INKJET Printer) จ ำนวน  3  เครื่อง   ตั้งไว้  12,900. -บำท 

รำยละเอียดดังนี้ 

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น             

(รำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี 2560)   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  128  ข้อที่ 11) 

4.  รายจ่ายอ่ืน         ตั้งไว้    25,000.-บาท     แยกเป็น 

4.1  ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ  เพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล      ตั้งไว้     25,000.-บำท      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ  เพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล   ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน

ผู้รับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  83  ข้อที่ 1)    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110 

งานบริหารงานคลัง  00113              ตั้งไวร้วม  2,943,680.-บาท   แยกเป็น       

1.  งบบุคลากร       ตั้งไว้       1,534,320.-บาท  แยกเป็น 

      1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว้       1,534,320.-บาท  แยกเป็น 

1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้        1,126,320.-บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   ต ำแหน่ง 1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  2. เจ้ำพนักงำนพัสดุ  

3. นักวิชำกำรเงินและบัญชี  4. เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้  42,000.-บำท     

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ของ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    

1.1.3  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า      ตั้งไว้   229,200.-บำท    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี     

1.1.4  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   112,800.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

1.1.5  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   24,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

2.   งบด าเนินการ      ตั้งไว้ 557,360.-บาท    แยกเป็น 

      2.1  ค่าตอบแทน      ตั้งไว้    137,360.-บาท    แยกเป็น 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   122,360-บำท     

          เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    ตั้งไว้  5,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร    

2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว้  10,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    

       2.2    ค่าใช้สอย      ตั้งไว ้ 300,000.-บาท    แยกเป็น 

2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้    100,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ    

2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                    

ตั้งไว้   180,000.-บำท     ดังมีรำยละเอียดดังนี้        

 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งไว้   20,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย

เลี้ยง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ     

  (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน   ตั้งไว้   50,000.-บำท   เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนส ำหรับเป็น

ค่ำอบรมสัมมนำ    

  (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี ทะเบียนทรัพย์สิน    ตั้งไว้   100,000. -บำท   เพ่ือเป็นกำรเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี  ทะเบียนทรัพย์สิน    (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   84 ข้อที่  7)  

  (4)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและออกหน่วยเก็บภำษี    ตั้งไว้   10,000.-บำท  เพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและออกหน่วยเก็บภำษี    (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   84 ข้อที่  8)   

2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้   20,000.-บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน   ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ    

 

    2.3   ค่าวัสดุ        ตั้งไว้   120,000.-บาท   แยกเป็น 

2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน        ตั้งไว้    60,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ  ดินสอ ฯลฯ    

  2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      ตั้งไว้   30,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล ส ำหรับรถยนต์   
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2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       ตั้งไว้  30,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมำส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  

โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ   

3.  งบลงทุน             ตั้งไว้ 827,000.-บาท   แยกเป็น 

      3.1  ครุภัณฑ์         ตั้งไว ้ 827,000.-บาท   แยกเป็น 

         3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   40,000.-บำท     

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังนี้ 

     (1) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสำรแบบเป็นช่อง  ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม.  สูงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม.                       

จ ำนวน  6 ตู้    ตั้งไว้   30,000.-บำท (รำคำตำมท้องตลำด)  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  127  ข้อที่  6)    

     (2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรขนำด 2 บำน ขนำดกว้ำงไม่น้อย 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่ำ 180 ซม.                            

จ ำนวน 2 ตู้    ตั้งไว้  10,000.-บำท (รำคำตำมท้องตลำด)  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  127   ข้อที่  9)    

        3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้   787,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ดังนี้ 

       (1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  ปริมำตรกระบกสอบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์  แบบดับเบ้ิลแค็บ  

-เป็นกระบะส ำเร็จรูป    -ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 

-เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ  -รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต 

(รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560) (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  126  ข้อที่  2)  

 

4.  เงินอุดหนุน           ตั้งไว ้ 25,000.-บาท    แยกเป็น  

4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       ตั้งไว้    25,000.-บาท   แยกเป็น  

          (1)  อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ  

อ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ  

ต้ังไว้   25,000.-บำท   (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 102  ข้อที่ 2)   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานป้องภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)     ตั้งไว้รวม    796,660.-บาท     แยกเป็น  

1. งบบุคลากร       ตั้งไว้         486,660.-บาท    แยกเป็น 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว้        486,660.-บาท   แยกเป็น 

1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้         297,900.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

1.1.2  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน     ตั้งไว้   24,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

1.1.3  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    140,760.-บำท      

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนเครื่องจักรกลขนำดเบำ                      

(รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์)  

1.1.4  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้    24,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง พนักงำนเครื่องจักรกลขนำดเบำ                      

(รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์) 

2.   งบด าเนินการ      ตั้งไว้    310,000.-บาท    แยกเป็น 

       2.1  ค่าตอบแทน      ตั้งไว้    105,000.-บาท    แยกเป็น 

              2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   100,000.-บำท     

             เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          

  2.1.2   ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    ตั้งไว้   5,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
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         2.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว ้  170,000.-บาท    แยกเป็น 

     2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                    

ตั้งไว้    150,000.-บำท   ดังมีรำยละเอียดดังนี้        

  (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งไว้    20,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย

เลี้ยง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ   

   (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน    ตั้งไว้    50,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน

ส ำหรับเป็นค่ำอบรมสัมมนำ     

  (3) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่  ตั้งไว้   25,000.-บำท                 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  58 ข้อที่  4)   

 (4) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์   ตั้งไว้   25,000.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์    (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  58 ข้อที่  5)   

       (5)   โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทำงคมนำคมภำยในต ำบล   ตั้งไว้  30,000.-บำท   เพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทำงคมนำคมภำยในต ำบล (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  58  ข้อที่  6)       

2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้   20,000.-บำท    

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  วัสดุ  

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   

  

   2.3  ค่าวัสดุ                   ตั้งไว ้  35,000.-บาท    แยกเป็น 

  2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง          ตั้งไว้   10,000.-บำท   

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ำมันเบรก  ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ      

  2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้    25,000.-บำท     

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล  ส ำหรับรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     ตั้งไว้รวม   878,720.-บาท   แยกเป็น  

1.  งบบุคลากร       ตั้งไว ้    790,920.-บาท   แยกเป็น 

     1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้  748920.-บาท   แยกเป็น 

  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้     748,920.-บำท 

            เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง 1.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ                          

2.นักวิชำกำรศึกษำ  

 1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้     42,000.-บำท    

    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ    

2.  งบด าเนินการ      ตั้งไว้ 87,800.-บาท    แยกเป็น 

      2.1  ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    47,800.-บาท    แยกเป็น 

            2.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   47,800.-บำท     

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

       2.2    ค่าใช้สอย      ตั้งไว้ 40,000.-บาท    แยกเป็น 

     2.2.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ             

ตั้งไว้  40,000.-บำท    ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งไว้  10,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็น           

ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ   

 (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน   ตั้งไว้  30,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน

ส ำหรับเป็นค่ำอบรมสัมมนำ   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)       ตั้งไว้รวม    6,324,763.-บาท  แยกเป็น 

1.  งบบุคลากร        ตั้งไว้     1,166,640.-บาท   แยกเป็น  

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้       1,166,640.-บาท   แยกเป็น  

1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้         727,800.-บำท 

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่ง คร ู  จ ำนวน 3 คน 

1.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้         400,800.-บำท                  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 คน , พนักงำนจ้ำง

ทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   

1.1.3  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้           38,040.-บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 คน , พนักงำน

จ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   

2.  งบด าเนินการ      ตั้งไว้ 2,736,723.-บาท    แยกเป็น 

     2.1  ค่าตอบแทน      ตั้งไว้       94,050.-บาท    แยกเป็น 

    2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้  94,050.-บำท     

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
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      2.2    ค่าใช้สอย      ตั้งไว้ 1,255,200.-บาท    แยกเป็น 

 2.2.1   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           ตั้งไว้    250,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  ฯลฯ    

           2.2.2   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                 

ตั้งไว้  955,200.-บำท   ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

       (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งไว้  30,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ย

เลี้ยง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ     

 (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน   ตั้งไว้  60,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนส ำหรับ

เป็นค่ำอบรมสัมมนำ  

 (3)  โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่   ตั้งไว้  20,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร                  

ทัศนศึกษำนอกสถำนที่   ส ำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด , เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน                   

คลองยำง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อนำงชิง   (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   93   ข้อที่  21)    

 (4)  โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรเด็ก   ตั้งไว้  20,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรเด็ก   ส ำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด ,                               

เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อนำงชิง   (แผนพัฒนำฯ                 

หน้ำที่  93 ข้อที่  22)    

 (5)  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   ตั้งไว้  80,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำน  

วันเด็กแห่งชำติ  ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ห้วยโจดทั้ง  3  แห่งและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง   3  ศูนย์   (แผนพัฒนำฯ

หน้ำที่   94  ข้อที่  24) 

 (6)  โครงกำรประชุมผู้ปกครอง  ตั้งไว้  6,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประชุมผู้ปกครอง  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด , เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อ

นำงชิง  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   89   ข้อที่  3)    

(7)  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำ   ตั้งไว้  739,200.-บำท   

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ  ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด ,  

เ ด็ ก เ ล็ ก ศู น ย์ พั ฒ น ำ เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ ำ น ค ล อ ง ย ำ ง  แ ล ะ เ ด็ ก เ ล็ ก ศู น ย์ พั ฒ น ำ เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ ำ น บ่ อ น ำ ง ชิ ง                                   

จ ำนวน 112 คน  x 1,700.-บำท   ตั้งไว้  190,400.-บำท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันเด็กเล็ก  ส ำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด ,                           

เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อนำงชิง จ ำนวน 112 คน x 245วัน 

x 20บำท   ตั้งไว้  548,800.-บำท    ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560  
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2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้   50,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน  อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ    

      2.3  ค่าวัสดุ      ตั้งไว ้   1,252,473.-บาท   แยกเป็น 

2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน      ตั้งไว้   60,000.-บำท       

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ  ดินสอ ฯลฯ     

2.3.2  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้    30,000.-บำท       

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมำส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  

โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ    

2.3.3  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้   30,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  แก้วน้ ำ  ผงซักฟอก   น้ ำยำล้ำงจำน  

ถ้วยชำม  ฯลฯ    

2.3.4  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)       ตั้งไว้  1,132,473.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  ให้แก่  

    - เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด , เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง และเด็กเล็ก                    

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อนำงชิง   จ ำนวน 112 คนx 260 วัน x 7.37 บำท  จ ำนวนเงิน 214,614.-บำท                                  

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560 

-  เด็กอนุบำล - ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 (บ้ำนห้วยโจด) ,โรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  และโรงเรียน 

บ้ำนบ่อนำงชิง  จ ำนวน 479 คน x 260 วัน x 7.37 บำท   จ ำนวนเงิน  917,859.-บำท  ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 

2560   

       2.4    ค่าสาธารณูปโภค          ตั้งไว้   135,000.-บาท    แยกเป็น  

2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า        ตั้งไว้   100,000.-บำท       

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยโจด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง                

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อนำงชิง   

2.4.2  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้   35,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    
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3.  งบลงทุน            ตั้งไว้ 205,400.-บาท   แยกเป็น 

      3.1  ครุภัณฑ์        ตั้งไว ้ 65,400.-บาท   แยกเป็น 

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้     24,000.-บำท   

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังนี้   

(1) จัดซื้อถังน้ ำแบบพลำสติก จ ำนวน 2 ถัง  ตั้งไว้ 14,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม   (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)  

(แผนพัฒนำฯหน้ำที่   129  ข้อที่  17 )    

(2) จัดซื้อปั๊มน้ ำอัตโนมัติ จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  10,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ ขนำดก ำลังไฟ

ไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์  (รำคำตำมท้องตลำด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  129  ข้อที่ 17) 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้     28,500.-บำท   

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ดังนี้   

   - จัดซื้อเครื่องล ำโพงช่วยสอน  (Bluetooth) จ ำนวน 3 เครื่อง  ตั้งไว้  28,500 บำท  รำยละเอียด

ดังนี้  ดอกล ำโพงไม่น้อยกว่ำ 15 นิ้ว ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 100 W ไมโครโฟนไร้สำย UHF แบบไมค์คู่ เล่นไฟล์

มัลติมีเดียผ่ำนทำงระบบไร้สำย บูลทูธ (Bluetooth)  (รำคำตำมท้องตลำด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  129  ข้อที่ 16) 

         3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้   12,900.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 (1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ( INKJET Printer) จ ำนวน  3  เครื่อง   ตั้งไว้  12,900. -บำท 

รำยละเอียดดังนี้ 

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น             

  (รำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี 2560)   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  128  ข้อที่ 14) 
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  3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             ตั้งไว ้   140,000.-บาท      

(1) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในและภำยนอกอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองยำง                

ตั้งไว้  140,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด) (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 91 ข้อที่  12) 

 

4.   เงินอุดหนุน                ตั้งไว ้  2,216,000.-บาท   แยกเป็น 

     4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                ตั้งไว้   2,216,000.-บาท   แยกเป็น 

  (1)   อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ( บ้ำนห้วยโจด )   ตั้งไว้   30,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส ำนึกควำมเป็นไทยห่ำงไกลยำเสพติด ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                 

ตำมหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ที่ ศธ 04154.050/107  ลว.29 พ.ค. 2560 เรื่อง เสนอโครงกำรประจ ำปี

งบประมำณ 2561 (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 106 ข้อที่  6) 

 (2)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ( บ้ำนห้วยโจด )  ตั้งไว้   30,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำร

มหกรรมวิชำกำรภำพแห่งควำมส ำเร็จ ตำมหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ที่ ศธ 04154.050/107  ลว.29 พ.ค. 

2560 เรื่อง เสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 (แผนพัฒนำฯหน้ำที่   107 ข้อที่  8) 

(3)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ( บ้ำนห้วยโจด )   ตั้งไว้   10,000.-บำท  เพ่ือจัดท ำโครงกำร

ส่งเสริมประชำธิปไตย ตำมหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ที่ ศธ 04154.050/107  ลว.29 พ.ค. 2560 เรื่อง เสนอ

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  106ข้อที่  7) 

 (4)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 ( บ้ำนห้วยโจด )  ตั้งไว้   30,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก  ตำมหนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83                           

ที่ ศธ 04154.050/107  ลว.29 พ.ค. 2560 เรื่อง เสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  

107  ข้อที่  9) 

  (5)  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง   ตั้งไว้   40,000.-บำท  เพ่ือจัดท ำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมส ำนึกควำมเป็นไทยห่ำงไกลยำเสพติด ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนบ่อนำง

ชิง ที่ ศธ 04154.067/131  ลว. 1 ส.ค.2560   เรื่อง ขอรับงบประมำณสนับสนุนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

2561  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  104 ข้อที่  2) 

  (6)  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง   ตั้งไว้   15,000.-บำท  เพ่ือจัดท ำโครงกำรพลเมืองดีตำมวิถี

ประชำธิปไตยใจอำสำ ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง ที่ ศธ 04154.067/131  ลว. 1 ส.ค.2560   เรื่อง ขอรับ

งบประมำณสนับสนุนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  105 ข้อที่ 3) 

 



-27- 

  (7)  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง   ตั้งไว้   25,000.-บำท  เพื่อจัดท ำโครงกำรค่ำยติวเข้มวิชำกำร 5 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง ที่ ศธ 04154.067/131  ลว. 1 ส.ค.2560   เรื่อง ขอรับ

งบประมำณสนับสนุนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  105 ข้อที่  4) 

  (8)  อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง   ตั้งไว้   20,000.-บำท  เพ่ือจัดท ำโครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ

ภำยในโรงเรียนบ้ำนบ่อนำง ต้ำนภัยยำเสพติด  ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง ที่ ศธ 04154.067/131 ลว.1 

ส.ค.2560 เรื่อง ขอรับงบประมำณสนับสนุนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 106 ข้อที่ 5) 

(9)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์   ตั้งไว้   15,000.-บำท  เพ่ือจัดท ำโครงกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพและ

เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์  ตำมหนังสือโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  ที่ ศธ 04154.045/91 ลว. 14 ก.ค.2560  เรื่องขอ

สนับสนุนงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  108 ข้อที่  10) 

(10)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์    ตั้งไว้   40,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์

ดนตรีไทย-สำกล   ตำมหนังสือโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  ที่ ศธ 04154.045/91 ลว. 14 ก.ค.2560  เรื่องขอ

สนับสนุนงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  108 ข้อที่  11) 

(11)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์    ตั้งไว้   20,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   ตำมหนังสือโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  ที่ ศธ 04154.045/91 ลว. 

14 ก.ค.2560  เรื่องขอสนับสนุนงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  108 ข้อที่  12) 

(12)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์    ตั้งไว้   10,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย  ตำมหนังสือโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  ที่ ศธ 04154.045/91 ลว. 14 ก.ค.2560  เรื่อง

ขอสนับสนุนงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  108 ข้อที่  13) 

(13)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์    ตั้งไว้   15,000.-บำท   เพ่ือจัดท ำโครงกำรสถำนศึกษำ

พอเพียง  ตำมหนังสือโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  ที่ ศธ 04154.045/91 ลว. 14 ก.ค.2560  เรื่องขอสนับสนุน

งบประมำณกำรจัดท ำโครงกำร  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  109 ข้อที่  14) 
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          (14)  อุดหนุนโรงเรียนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน  3  โรงเรียน    ตั้งไว้   

1,916,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันดังนี้ 

                 - เด็กอนุบำล - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 83 (บ้ำนห้วยโจด)  (จัดสรร 100%)  จ ำนวน 208 คน                 

x 200 วัน x 20 บำท   จ ำนวนเงิน 832,000.-บำท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560 

 - เด็กอนุบำล - ป.6 โรงเรียนคลองยำงนุสรณ์  (จัดสรร 100 %)  จ ำนวน 116 คน x 200วัน x                   

20 บำท   จ ำนวนเงิน 464,000.-บำท   ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560 

 - เด็กอนุบำล - ป.6 โรงเรียนบ้ำนบ่อนำงชิง  (จัดสรร 100 %)    จ ำนวน 160 คน x 200วัน x                

20 บำท   จ ำนวนเงิน 620,000.-บำท  ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 104  ข้อที่  1)  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)   ตั้งไว้รวม  997,270.-บาท   แยกเป็น  

1.  งบบุคลากร           ตั้งไว ้   520,980.-บาท   แยกเป็น 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้ 520,980.-บาท แยกเป็น   

     1.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้     483,480.-บำท    

     เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนเครื่องจักรกลขนำดเบำ             

(รถบรรทุกขยะ)   พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะจ ำนวน 3 คน    

 1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้      37,500.-บำท    

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนเครื่องจักรกลขนำดเบำ             

(รถบรรทุกขยะ)   พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะจ ำนวน 3 คน    

2.  งบด าเนินการ          ตั้งไว้      423,790.-บาท    แยกเป็น 

2.1  ค่าตอบแทน           ตั้งไว้       43,790.-บาท    แยกเป็น 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   40,290.-บำท    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     ตั้งไว้   3,500.-บำท   

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

      2.2    ค่าใช้สอย      ตั้งไว ้ 180,000.-บาท    แยกเป็น 

 2.2.1   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            ตั้งไว้     80,000.-บำท    

 เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  ฯลฯ    

            2.2.2   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                 

ตั้งไว้  50,000.-บำท   ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

     (1) โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ  ตั้งไว้   20,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำร

คัดแยกขยะ  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 75 ข้อที่  1) 
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(2)  โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนสร้ำงจิตสดใสร่ำงกำยแข็งแรง  ตั้งไว้  30,000.-บำท                    

เ พ่ื อ เ ป็ น ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น  โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ ำ พ ป ร ะ ช ำ ช น  ส ร้ ำ ง จิ ต ส ด ใ ส ร่ ำ ง ก ำ ย แ ข็ ง แ ร ง                              

(แผนพัฒนำฯหน้ำที่  38 ข้อที่ 3) 

2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้        50,000.-บำท     

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ          

   2.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว ้  200,000.-บาท    แยกเป็น 

  2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้      20,000.-บำท     

         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ น้ ำมันเบรก  ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ      

  2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     ตั้งไว้    120,000.-บำท     

         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล  ส ำหรับรถบรรทุกขยะ 

2.3.3  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     ตั้งไว้      60,000.-บำท 

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ อุปกรณ์  เข็ม

ฉีดยำ เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   ค่ำทรำยเคมีเคลือบสำรส ำหรับก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยและน้ ำยำเคมีส ำหรับพ่นหมอก

ควันและพ่นละอองฝอย  ส ำหรับก ำจัดยุงลำย   

3.    เงินอุดหนุน           ตั้งไว ้   52,500.-บาท  แยกเป็น 

       3.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ          ตั้งไว้    52,500.-บาท  แยกเป็น 

     (1)  อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน    ตั้งไว้     52,500.-บำท     

         เพ่ือเป็นค่ำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในเขตพ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน  

7 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ  7,500.-บำท  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  110 ข้อที่  1) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  ตั้งไว้รวม  140,000.-บาท   แยกเป็น  

1. งบด าเนินการ           ตั้งไว้       140,000.-บาท   แยกเป็น 

1.1   ค่าใช้สอย      ตั้งไว้    140,000.-บาท   แยกเป็น 

              1.1.1   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                              

ตั้งไว้ 140,000.-บำท   ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

              (1)  โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนให้กับผู้ยำกจน อยำกไร้ในต ำบลห้วยโจด  ตั้งไว้ 140,000.-บำท   เพ่ือเป็น

ค่ำใช้จ่ำยใน โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนให้กับผู้ยำกจน อยำกไร้ในต ำบลห้วยโจด  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่  65 ข้อที่ 1) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)         ตั้งไวร้วม   1,661,970.-บาท   แยกเป็น 

1.  งบบุคลากร           ตั้งไว ้   806,280.-บาท   แยกเป็น 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้ 806,280.-บาท แยกเป็น 

 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้     619,320.-บำท   

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง 1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  2.นำยช่ำงโยธำ 

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้    42,000.-บำท     

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     

      1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้     120,960.-บำท                  

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   

      1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    24,000.-บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   

 

 2.  งบด าเนินการ          ตั้งไว้     516,690.-บาท    แยกเป็น 

 2.1  ค่าตอบแทน           ตั้งไว้      66,690.-บาท    แยกเป็น 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   61,690.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     ตั้งไว้   5,000.-บำท   

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน   กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
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       2.2  ค่าใช้สอย       ตั้งไว้ 260,000.-บาท   แยกเป็น 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              ตั้งไว้   100,000.-บำท  

         เพ่ือจ่ำยเป็น ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ต่ำง ฯลฯ   

   2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                           

ตั้งไว้  60,000.-บำท  ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

      (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    ตั้งไว้  20,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำ        

เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ   

 (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน    ตั้งไว้  40,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนส ำหรับ

เป็นค่ำอบรมสัมมนำ    

  2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้   100,000.-บำท     

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  เช่น วัสดุ  

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   ค่ำซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน  ฯลฯ   

    2.3   ค่าวัสดุ       ตั้งไว ้  190,000.-บาท    แยกเป็น 

2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน      ตั้งไว้   40,000.-บำท       

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ  ดินสอ ฯลฯ     

2.3.2  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้    20,000.-บำท       

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมำส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  

โปรแกรม  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  ฯลฯ    

 2.3.3  ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้   130,000.-บำท     

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ไม้ต่ำงๆ  น้ ำมันทำไม้  ปูนซีเมนต์  หิน  ดิน  ทรำย  ฯลฯ                    

3. งบลงทุน           ตั้งไว้ 339,000.-บาท   แยกเป็น 

        3.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ตั้งไว ้   339,000.-บาท    แยกเป็น 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน อบต.ห้วยโจด  หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยโจด  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์

โครงกำร 1 ป้ำย   ตั้งไว้  339,000.-บำท   (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   55 ข้อที่  126) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)          ตั้งไวร้วม  4,493,200.-บาท  แยกเป็น 

1.  งบบุคลากร           ตั้งไว ้   136,800.-บาท   แยกเป็น 

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้ 136,800.-บาท แยกเป็น   

      1.1.1  ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้     112,800.-บำท                  

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ                

(รถกระเช้ำ)   

      1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    24,000.-บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ            

(รถกระเช้ำ)   

2.  งบด าเนินการ          ตั้งไว้      287,400.-บาท   แยกเป็น 

2.1  ค่าตอบแทน           ตั้งไว้       12,400.-บาท    แยกเป็น 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ตั้งไว้   9,400.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     ตั้งไว้   3,000.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

 2.2  ค่าใช้สอย       ตั้งไว้ 150,000.-บาท     แยกเป็น 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               ตั้งไว้      50,000.-บำท                                     

เพ่ือ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ต่ำง ฯลฯ   

 2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้        100,000.-บำท     

 เ พ่ื อจ่ ำ ย เป็ นค่ ำบ ำ รุ ง รั กษำและซ่ อมแซมทรั พย์ สิ น   เ พ่ื อ ให้ ส ำมำรถ ใช้ ง ำน ได้ ต ำมปกติ                                       

เช่น ค่ำซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  เช่น  ถนน  ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ  ค่ำบ ำรุงรักษำ           

หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน    
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   2.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว ้  125,000.-บาท    แยกเป็น 

  2.3.1  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้      90,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ    ฯลฯ   

  2.3.1  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้      5,000.-บำท     

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่  น้ ำมันเบรก ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ      

  2.3.2  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     ตั้งไว้     30,000.-บำท     

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล  ส ำหรับรถกระเช้ำ  

 

3. งบลงทุน           ตั้งไว้ 4,069,000.-บาท   แยกเป็น 

        3.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ตั้งไว ้   4,069,000.-บาท     แยกเป็น 

(1) โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำกิ่งเดี่ยวภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยโจด   แบบใช้ไฟฟ้ำ 220 v  ขนำดสูง 

9 เมตร  จ ำนวน 8 ต้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  ตั้งไว้  342,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)   

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   36 ข้อที่  15) 

(2) โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำกิ่งเดี่ยวภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนบ่อนำงชิง  แบบใช้ไฟฟ้ำ 220 v              

ขนำดสูง 9 เมตร จ ำนวน 12 ต้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  ตั้งไว้   574,000.-บำท                      

(ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   43 ข้อที่  56) 

(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปำนทิพย์  หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยโจด ขนำดกว้ำง                    

3.00 เมตร  ยำว 92 เมตร  หนำ 0.15 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อระบำยน้ ำคสล.ขนำด 0.30 เมตร พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  ตั้งไว้  369,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด) (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 34 ข้อที่ 1) 

(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองป่ำหมำก เส้นต่อยอดทำงเข้ำหมู่บ้ำน

ขนำดกว้ำง  5.00  เมตร  ยำว  165 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร                     พร้อม

ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 ป้ำย   ตั้งไว้  467,000.-บำท   (ตำมแบบ  อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 38 ข้อที ่ 22) 

(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนบ่อนำงชิง เส้นต่อยอดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนบ่อนำงชิง  ขนำดกว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  71  เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  ตั้งไว้  167,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 

42 ข้อที่  49) 
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(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 บ้ำนเสำสูง เส้นศรีโสธรไปบ้ำนทรัพย์              

ขนำดกว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  200 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 ป้ำย   ตั้งไว้  456,000.-บำท  (ตำมแบบ  อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 44 ข้อที่  62) 

(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนน้อยสนำมบิน เส้นซอย 4 ลุงอ่อนศรี ขนำด

กว้ำง  4  เมตร  ยำว  190 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.30 เมตร  จ ำนวน 2 จุด ๆ ละ 

9 ท่อน  จ ำนวน 18 ท่อน  ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 ป้ำย  ตั้งไว้  

454,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  51 ข้อที่  101) 

(8) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนน้อยสนำมบิน เส้นไปวัดหนองคู ขนำดกว้ำง  

4  เมตร  ยำว  200 เมตร  หนำ 0.15 เมตร   ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 

ป้ำย  ตั้งไว้  456,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 50 ข้อที่  94) 

(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้ำนเนินพัฒนำ  เส้นต่อยอดซอย 3 ขนำดกว้ำง  

4  เมตร  ยำว  200 เมตร  หนำ 0.15 เมตร   ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 

ป้ำย  ตั้งไว้  456,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 50 ข้อที่  94) 

(10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำเส้นเลียบคลองยำยเยำว์  หมู่ที่ 7 

บ้ำนเนินพัฒนำ  ขนำดกว้ำง  4  เมตร  ยำว  762 เมตร  ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ  570 ลบ.ม  พร้อมวำงท่อระบำย

น้ ำ ขนำด 0.60 เมตร จ ำนวน 6 จุดๆ ละ 9 ท่อน  จ ำนวน 54 ท่อน พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 ป้ำย   ตั้งไว้  

328,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 55 ข้อที่  123) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252)       ตั้งไวร้วม   175,000.-บาท  แยกเป็น 

1.  งบด าเนินการ          ตั้งไว้     50,000.-บาท   แยกเป็น 

      1.1 ค่าใช้สอย       ตั้งไว ้    50,000.-บาท    แยกเป็น 

1.1.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                     

ตั้งไว้ 50,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้      

(1) โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน  ตั้งไว้   50,000.-บำท    เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริม

อำชีพให้กับประชำชน  (แผนพัฒนำฯหน้ำที่ 61  ข้อที่  1) 

                

2.  เงินอุดหนุน           ตั้งไว ้  125,000.-บาท  แยกเป็น 

          2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       ตั้งไว้   125,000.-บาท  แยกเป็น 

 (1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด  อ.วัฒนำนคร  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติด    ตั้งไว้  50,000.-บำท   ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433 ลว.12 มิ.ย. 2560                      

เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  112 ข้อที่  2) 

           (2)   อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจั งหวัดสระแก้ว  โครงกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติด                           

ตั้งไว้   50,000.-บำท  ตำมหนังสือส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0023.3/ว566 ลว.3 

ก.ค.2560 เรื่อง ขอแจ้งบรรจุโครงกำรโป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณ  

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   112  ข้อที่  1) 

           (3)  อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรวัฒนำนคร โครงกำร บ.ว.ร. นคร.สีขำว   ตั้งไว้   25,000.-บำท                     

ตำมหนังสือสถำนีต ำรวจภูธรวัฒนำนคร ที่ ตช 0017.(สก)(10)(12)/3813  ลว. 1 พ.ย.2559 เรื่อง กำรเสนอโครงกำร

เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (งบประมำณ พ.ศ.2561-2564)  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  113  ข้อที่  3) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)               ตั้งไวร้วม  150,000.-บาท   แยกเป็น 

1   งบด าเนินการ      ตั้งไว ้    150,000.-บาท   แยกเป็น 

1.1   ค่าใช้สอย        ตั้งไว้    100,000.-บาท   แยกเป็น                                                                             

1.1.1   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                   

ตั้งไว้    100,000.-บำท    รำยละเอียดดังนี้   

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน  และประชำชนต้ำนยำเสพติด ประจ ำต ำบล ห้วยโจด    

ตั้งไว้   100,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงในโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน และประชำชนต้ำนยำเสพติด 

ประจ ำต ำบลห้วยโจด  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  62 ข้อที่  1)  

     1.2   ค่าวัสดุ        ตั้งไว ้    50,000.-บาท    แยกเป็น 

1.2.1  ประเภทวัสดุกีฬา       ตั้งไว้     50,000.-บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ วัสดุ อุปกรณ์กีฬำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ลูกฟุตบอล   ลูกตะกร้อ   ลูกเปตอง   

ตำข่ำยกีฬำ ฯลฯ   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)        ตั้งไวร้วม  279,000.-บาท   แยกเป็น 

1.  งบด าเนินการ                   ตั้งไว ้       180,000.-บาท   แยกเป็น 

      1.1  ค่าใช้สอย               ตั้งไว ้       180,000.-บาท   แยกเป็น 

     1.1.1  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้   30,000.-บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร   ค่ำใช้จ่ำยในพิธีกำรทำง

ศำสนำ และประเพณีต่ำง   
 

1.1.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                           

ตั้งไว้ 150,000.-บำท   รำยละเอียดดังนี้  

  (1)  โครงกำรกิจกรรมงำนวันสงกรำนต์และงำนวันผู้สูงอำยุ   ตั้งไว้   50,000.-บำท  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

โครงกำรกิจกรรมงำนวันสงกรำนต์และงำนวันผู้สูงอำยุ   (แผนพัฒนำฯ   หน้ำที่   63  ข้อที่  4)  

  (2)  โครงกำรปฏิบัติธรรม   ตั้งไว้   20,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปฏิบัติธรรม              

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   63 ข้อที่  6)  

 (3)  โครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ   ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ   

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   63  ข้อที่  5)  

 (4)  โครงกำรท ำบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้ำพรรษำ   ตั้งไว้  10,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรท ำบุญ

เยี่ยมวัดช่วงเข้ำพรรษำ   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   63  ข้อที่ 7) 

             (5) โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  “12 สิงหำคมมหำ

รำชินี”   ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ  “12 สิงหำคมมหำรำชินี  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   62  ข้อที่  2)       

            (6) โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร             

ตั้งไว้  30,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพยวรำงกูร    
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2.    เงินอุดหนุน              ตั้งไว้    99,000.-บาท    แยกเป็น 

       2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ         ตั้งไว้    99,000.-บาท    แยกเป็น 

   (1) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคตของ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ประจ ำปี 2560  ตั้งไว้   3,000.-บำท  ตำม

หนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   

   (2 )  อุดหนุนที่ ท ำกำรปกครองอ ำ เภอวั ฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมวันปิ ย มหำรำช                                   

ประจ ำปี 2560  ตั้งไว้   1,500.-บำท  ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง 

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   114  ข้อที่  2) 

     (3) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำจังหวัด

สระแก้ว ประจ ำปี 2560   ตั้งไว้  3,000.-บำท  ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่  สก 0418.1/ว 433                              

ลว.12 มิ .ย .  2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2561                             

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  115 ข้อที่  3) 

     (4)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร   โครงกำรจัดกิจกรรมประเพณีสืบสำนวัฒนธรรม                  

เบื้ องบู รพำและงำนกำชำดจั งหวั ดสระแก้ ว  ตั้ ง ไว้   20 ,000 . -บำท ตำมหนั งสื ออ ำ เภอวัฒนำนคร                                                   

ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ                   

พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   115 ข้อที่  6) 

    (5) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร   ตั้งไว้  5,000.-บำท    ตำมหนังสืออ ำเภอ

วัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 115 ข้อที่  4) 

    (6)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร โครงกำรจัดกิจกรรมวันสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ

นเรศวรมหำรำช  ประจ ำปี 2561    ตั้งไว้   30,000.-บำท   ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  

ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำฯ 

หน้ำที่ 115 ข้อที่  5)  

   (7)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันที่ระลึกเจษฎำบดินทร์พระ

นั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ประจ ำปี 2561   ตั้งไว้   1,500.-บำท  ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433 ลว.

12 มิ . ย .  2560  เ รื่ อ ง  ขอรั บกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .  2561                              

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  116 ข้อที่  11) 
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             (8) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร โครงกำรจัดกิจกรรมวันพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช

และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ ประจ ำปี 2561    ตั้งไว้   2,000.-บำท   ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 

0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                               

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   115 ข้อที่  7)   

 (9) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันสงกรำนต์และวันกตัญญู  

ประจ ำปี 2561   ตั้งไว้    15,000.-บำท   ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 

เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   116 ข้อที่  8)                                              

 (10)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดกิจกรรมวันร ำลึกคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำช  ประจ ำปี 2561   ตั้งไว้  3,000.-บำท   ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำนคร ที่ สก 0418.1/ว 433  

ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำฯ 

หน้ำที่  116  ข้อที่  9) 

  (11)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร  โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  ประจ ำปี 2561    ตั้งไว้  10,000.-บำท  ตำมหนังสืออ ำเภอวัฒนำ

นคร ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561  

 (12)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัฒนำนคร   โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ

พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ “12สิงหำมหำรำชินี”  ประจ ำปี 2561    ตั้งไว้  5,000.-บำท    ตำมหนังสืออ ำเภอ

วัฒนำนคร  ที่ สก 0418.1/ว 433  ลว.12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   116 ข้อที่  12) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (00322)     ตั้งไวร้วม  450,000.-บาท   แยกเป็น 

1.  งบด าเนินการ                   ตั้งไว้        100,000.-บาท   แยกเป็น 

     1.1  ค่าใช้สอย               ตั้งไว ้       100,000.-บาท    แยกเป็น 

     1.1.1  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  

100,000.-บำท  รำยละเอียดดังนี้ 

  (1) โครงกำรปลูกต้นไม้   ตั้งไว้  20,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปลูกต้นไม้                

(แผนพัฒนำฯ หน้ำที่   80  ข้อที่  31) 

  (2) โครงกำรสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน  ตั้งไว้  30,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  64  ข้อที่  1) 

  (3) โครงกำรคลองสวยน้ ำใส   ตั้งไว้  30,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรคลองสวยน้ ำใส 

คนไทยมีควำมสุข   (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่ 81 ข้อที่  32) 

        (4) โครงกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้  ตั้งไว้  20,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

โครงกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  81 ข้อที่  33) 

 

2.  งบลงทุน            ตั้งไว้ 350,000.-บาท   แยกเป็น 

     2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ตั้งไว ้ 350,000.-บาท   แยกเป็น 

      (1) โครงกำรก่อสร้ำงฝำยแบบถนนน้ ำล้น หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองยำง ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 35 เมตร                  

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  ตั้งไว้  350,000.-บำท  (ตำมแบบ อบต.ก ำหนด) (แผนพัฒนำฯ                    

หน้ำที่ 78  ข้อที่  12) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานการพาณิชย์  (00330) 

งานกิจการประปา  (00332)              ตั้งไวร้วม   1,487,000.-บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร       ตั้งไว้ 360,000.-บาท  แยกเป็น 

    1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว ้ 360,000.-บาท  แยกเป็น  

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้     324,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนักงำนผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 3 คน  

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้    36,000.-บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนักงำนผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 3 คน  

 

  2.  งบด าเนินการ      ตั้งไว ้ 1,127,000.-บาท      แยกเป็น 

        2.1  ค่าตอบแทน      ตั้งไว้      27,000.-บาท      แยกเป็น 

 2.1.1  ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      

ตั้งไว้   27,000.-บำท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                

       2.2   ค่าใช้สอย      ตั้งไว้ 120,000.-บาท    แยกเป็น 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               ตั้งไว้    50,000.-บำท                                    

เพ่ือ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ต่ำง ฯลฯ   

  2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                       

ตั้งไว้   20,000.-บำท  ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้   5,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยส ำหรับเป็น                    

ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ   

 (2)   ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน  ตั้งไว้   15,000.-บำท   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนส ำหรับ

เป็นค่ำอบรมสัมมนำ   
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 2.2.3   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้   50,000.-บำท    

  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุ งรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เ พ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   เช่น                       

วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด   

 2.3  ค่าวัสดุ      ตั้งไว ้   580,000.-บาท     แยกเป็น    

  2.3.1  ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง    ตั้งไว้     80,000.-บำท   

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกำรประปำ เช่น ท่อน้ ำ วำวล์ ข้อต่อ อุปกรณ์ประปำ ฯลฯ    

            2.3.2  ประเภท  ค่าวัสดุอ่ืนๆ       ตั้งไว้   500,000.-บำท  

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ เช่น น้ ำยำคอรีน  มิเตอร์น้ ำ  สำรส้มชนิดน้ ำ ฯลฯ     

2.4  ค่าสาธารณูปโภค           ตั้งไว้ 400,000.-บาท แยกเป็น 

        2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า         ตั้งไว้     400,000.-บำท      

         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำระบบประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานงบกลาง  (00410) 

 

งานงบกลาง (00411)                     ตั้งไวร้วม 8,094,227.-บาท   แยกเป็น 

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตั้งไว้     132,414.-บำท     

     เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงฯ  ในอัตรำร้อยละห้ำ  

2.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         ตั้งไว้   5,701,200.-บำท   

          เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้สู งอำยุ รำยเดือนแบบขั้นบันไดส ำหรับผู้สู งอำยุ  จ ำนวน 739 คน                     

โดยผู้สูงอำยุ 60-69ปี จะได้รับ 600บำท  อำยุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บำท  อำยุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บำท  

และอำยุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บำท   

3.  ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้   1,392,000.-บำท   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพคนพิกำร  จ ำนวน 145 คน   คนละ 800บำท ต่อเดือน    

4.  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์    ตั้งไว้   18,000.-บำท    

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จ ำนวน 3 คน   คนละ 500บำท ต่อเดือน   

5.  ประเภทเงินส ารองจ่าย      ตั้งไว้    375,613.-บำท     

     เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ สำธำรณภัยต่ำงๆ   

6.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้    145,000.-บำท   

    เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันดังนี้   

    (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลห้วยโจด  (สปสช.ต ำบลห้วยโจด)  จ ำนวนประชำกร      

ณ 1 เมษำยน 2560  จ ำนวน  6,355 คน X 45 บำท X 40 %  ตั้งไว้  115,000.-บำท  (แผนพัฒนำฯ หน้ำที่  40 ข้อที ่ 18) 

    (2)  ทุนกำรศึกษำส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ อัตรำคนละ               30,000.-

บำท  ซึ่งเป็นไปตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกับมหำลัยสวน

ดุสิต จัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต  จ ำนวน 1 รำย  ตั้งไว้                     30,000.-

บำท    
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7.  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตั้งไว้   210,000.-บำท 

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 1%                                    

8.  ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า      ตั้งไว้    60,000.-บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ    

9.  ประเภทเงินช่วยพิเศษ      ตั้งไว้    60,000.-บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


