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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  
อ าเภอวัฒนานคร  จงัหวดัสระแก้ว 







ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหวยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหวยโจด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยโจดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,624,740.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,384,302.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 24,306,639.28 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 36,698.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 19,621,339.00 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 333,029.09 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 446,714.58 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 415,789.57 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,309,905.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 69,875.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,046,025.76 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,757,667.12 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,330,685.00 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,972,846.88 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,401,420.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,933,928.12 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,764,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,232,890.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,757,667.12 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,436,344.98 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 333,029.09 3,406,000.00 2,906,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

446,714.58 358,000.00 358,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 415,789.57 300,000.00 300,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,309,905.00 1,200,000.00 1,200,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 69,875.00 36,000.00 36,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,575,313.24 5,300,000.00 4,800,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,046,025.76 17,700,000.00 17,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,046,025.76 17,700,000.00 17,700,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,594,468.00 16,000,000.00 16,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,594,468.00 16,000,000.00 16,500,000.00

รวม 36,215,807.00 39,000,000.00 39,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,972,846.88 9,479,770.00 10,451,450.00

งบบุคลากร 10,401,420.00 12,766,892.00 13,383,160.00

งบดําเนินงาน 5,933,928.12 9,933,838.00 8,747,190.00

งบลงทุน 1,764,600.00 4,576,000.00 4,010,900.00

งบเงินอุดหนุน 2,232,890.00 2,218,500.00 2,382,300.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,330,685.00 39,000,000.00 39,000,000.00





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลห้วยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,590,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 772,660

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,536,690

แผนงานสาธารณสุข 781,760

แผนงานสังคมสงเคราะห 279,780

แผนงานเคหะและชุมชน 1,048,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 386,750

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,624,700

แผนงานการเกษตร 91,400

แผนงานการพาณิชย 1,341,220

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,451,450

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,451,450 10,451,450
    งบกลาง 10,451,450 10,451,450

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,567,560 557,640 2,021,520 355,320 7,502,040
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,119,640 557,640 2,021,520 355,320 6,054,120

งบดําเนินงาน 2,203,000 108,470 642,650 76,610 3,030,730
    คาตอบแทน 585,000 58,470 220,000 29,610 893,080

    คาใชสอย 1,124,000 33,000 309,650 40,000 1,506,650

    คาวัสดุ 205,000 17,000 113,000 7,000 342,000

    คาสาธารณูปโภค 289,000 0 0 0 289,000

งบลงทุน 32,400 0 0 0 32,400
    คาครุภัณฑ 32,400 0 0 0 32,400

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 6,827,960 666,110 2,664,170 431,930 10,590,170

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 355,560 355,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,560 355,560

งบดําเนินงาน 417,100 417,100
    คาตอบแทน 82,000 82,000

    คาใชสอย 242,100 242,100

    คาวัสดุ 93,000 93,000

รวม 772,660 772,660

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 790,920 1,989,360 2,780,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 790,920 1,989,360 2,780,280

งบดําเนินงาน 97,410 2,418,200 2,515,610
    คาตอบแทน 62,410 176,280 238,690

    คาใชสอย 20,000 967,640 987,640

    คาวัสดุ 15,000 1,074,280 1,089,280

    คาสาธารณูปโภค 0 200,000 200,000

งบลงทุน 0 266,000 266,000
    คาครุภัณฑ 0 98,000 98,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 168,000 168,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,974,800 1,974,800
    เงินอุดหนุน 0 1,974,800 1,974,800

รวม 888,330 6,648,360 7,536,690

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 355,320 355,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,320 355,320

งบดําเนินงาน 373,940 373,940
    คาตอบแทน 29,610 29,610

    คาใชสอย 318,330 318,330

    คาวัสดุ 26,000 26,000

งบเงินอุดหนุน 52,500 52,500
    เงินอุดหนุน 52,500 52,500

รวม 781,760 781,760

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 190,800 190,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 190,800 190,800

งบดําเนินงาน 88,980 88,980
    คาตอบแทน 39,980 39,980

    คาใชสอย 43,000 43,000

    คาวัสดุ 6,000 6,000

รวม 279,780 279,780

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 534,480 534,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 534,480 534,480

งบดําเนินงาน 0 363,540 363,540
    คาตอบแทน 0 43,540 43,540

    คาใชสอย 0 130,000 130,000

    คาวัสดุ 0 190,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 0 150,000
    เงินอุดหนุน 150,000 0 150,000

รวม 150,000 898,020 1,048,020

หนา : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,400 30,400
    คาใชสอย 30,400 30,400

งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000
    เงินอุดหนุน 65,000 65,000

รวม 95,400 95,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 116,750 246,750
    คาใชสอย 100,000 116,750 216,750

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

รวม 130,000 256,750 386,750

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,257,400 1,257,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,257,400 1,257,400

งบดําเนินงาน 654,800 654,800
    คาตอบแทน 114,200 114,200

    คาใชสอย 270,000 270,000

    คาวัสดุ 270,600 270,600

งบลงทุน 3,712,500 3,712,500
    คาครุภัณฑ 166,600 166,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,545,900 3,545,900

รวม 5,624,700 5,624,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 91,400 91,400
    คาใชสอย 91,400 91,400

รวม 91,400 91,400

หนา : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 407,280 407,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 407,280 407,280

งบดําเนินงาน 933,940 933,940
    คาตอบแทน 28,940 28,940

    คาใชสอย 115,000 115,000

    คาวัสดุ 430,000 430,000

    คาสาธารณูปโภค 360,000 360,000

รวม 1,341,220 1,341,220

หนา : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,829,815.95 17,820.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 206,400.50 8,679.85 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 286,667.17 3,356,000.00 -14.90 % 2,856,000.00
     ภาษีป้าย 56,604.87 19,862.07 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,092,821.32 333,029.09 3,406,000.00 2,906,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,336.80 3,307.70 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 208,420.00 175,260.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 825.00 970.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 10,554.75 4,488.88 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 58,318.00 262,688.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 281,454.55 446,714.58 358,000.00 358,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 206,325.83 415,789.57 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,325.83 415,789.57 300,000.00 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,240,531.00 1,309,905.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,240,531.00 1,309,905.00 1,200,000.00 1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 2,500.00 40,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 19,953.00 29,375.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,453.00 69,875.00 36,000.00 36,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 505,421.90 528,485.62 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,181,163.50 8,529,730.62 7,700,000.00 0.00 % 7,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,636,121.46 2,592,985.51 3,350,000.00 0.00 % 3,350,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 89,450.06 86,646.73 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,537,714.88 4,851,628.18 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 44,960.01 42,481.70 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,800.59 43,026.40 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

835,329.00 371,041.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,878,961.40 17,046,025.76 17,700,000.00 17,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,074,567.00 16,594,468.00 16,000,000.00 3.13 % 16,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,074,567.00 16,594,468.00 16,000,000.00 16,500,000.00
รวมทุกหมวด 40,797,114.10 36,215,807.00 39,000,000.00 39,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,906,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,856,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวลดลงกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บไดลดลง

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 358,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,200,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,200,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 36,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม  

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 16,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัด
เก็บไดเทาเดิม  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,700,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,700,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,350,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทาเดิมกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,500,000 บาท

คําชี้แจง  ประมาณการไวเพิ่มขึ้นกับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,937 122,007 166,570 14.37 % 190,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,200 5,200 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,807,500 6,241,200 6,558,400 9.12 % 7,156,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,590,400 1,726,400 1,854,800 0.8 % 1,869,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 24,000 25 % 30,000

เงินสํารองจาย 1,193,859 443,841 2,314,000 -78.02 % 508,550

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 450,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ห้วยโจด  (สปสช.ตําบลห้วยโจด)

116,000 116,000 116,000 0 % 116,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยโจด

อําเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

210,000 235,000 460,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 59,198.88 59,198.88 60,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมงบกลาง 9,134,094.88 8,972,846.88 11,563,770 10,451,450
รวมงบกลาง 9,134,094.88 8,972,846.88 11,563,770 10,451,450
รวมงบกลาง 9,134,094.88 8,972,846.88 11,563,770 10,451,450

รวมแผนงานงบกลาง 9,134,094.88 8,972,846.88 11,563,770 10,451,450
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 70,832 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 1,281,600 -40.45 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 1,950,752 1,966,320 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,343,720 2,379,060 2,656,800 -5.61 % 2,507,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 108,000 -22.22 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 185,000 -9.19 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 524,919 504,000 696,000 -53.45 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,967 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,153,606 3,171,060 3,681,800 3,119,640
รวมงบบุคลากร 5,033,526 5,121,812 5,648,120 4,567,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 66.67 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 97,030.5 58,825.25 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 97,030.5 62,185.25 390,000 585,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     215,095 183,000 300,000 -100 % 0

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 267,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,400 12,100 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 300,000

(2)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

(3)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 100,000

(4)  คาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวน
ตําบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน  อสม.  
อปพร. และผู้นําองค์กรตางๆ ภายในตําบล
ห้วยโจด

0 0 0 100 % 250,000

(6) โครงการอบต.ห้วยโจดรวมกับอําเภอ
วัฒนานคร จัดกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่

0 0 0 100 % 6,400

คาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ

4,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ    

0 26,530 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   83,194 912 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน   338,700 17,800 80,000 -100 % 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 36,310 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวน
ตําบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน  อสม อปพร และ
ผู้นําองค์กรตางๆ ภายในตําบลห้วยโจด 

0 455,050 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวน
ตําบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน  อสม. อป
พร. และผู้นําองค์กรตางๆ ภายในตําบลห้วย
โจด 

0 0 420,550 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

250,000 0 0 0 % 0

โครงการอบต.ห้วยโจดรวมกับอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่

6,400 0 0 0 % 0

โครงการอบต.ห้วยโจดรวมกับอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  

0 4,200 6,400 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานภาย
ใต้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการ
รักษาวินัยให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 

0 0 750 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 43,270 82,551.19 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 996,369 782,143.19 992,700 1,124,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,377 59,017 80,000 -50 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,160 2,280 10,000 0 % 10,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 20,258 37,928 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,756.5 12,251.5 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,757.8 71,894 95,000 -15.79 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,629 19,920 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 209,938.3 203,290.5 295,000 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 180,199.12 224,096.06 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,704.96 1,881.06 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,889 8,645.8 19,000 0 % 19,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 44,940 51,895 65,000 0 % 65,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 231,733.08 286,517.92 289,000 289,000
รวมงบดําเนินงาน 1,535,070.88 1,334,136.86 1,966,700 2,203,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน  พร้อมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา  
24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 100 % 32,400
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
แขวน  พร้อมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา  
24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง   

0 32,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บแฟมเอกสารแบบเป็นชอง 
จํานวน 4 ตู้  

0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้  
  

0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 1  (จอขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง  

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  
2  เครื่อง   

0 8,600 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน  3  เครื่อง 
  

0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,300 96,100 0 32,400
รวมงบลงทุน 26,300 96,100 0 32,400
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1  คาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล

0 0 0 100 % 25,000

คาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล   

0 25,000 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,594,896.88 6,577,048.86 7,639,820 6,827,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 202,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 557,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 557,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 46,470
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 58,470
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 33,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 17,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 108,470

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 666,110
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 783,000 833,220 921,450 48.87 % 1,371,720

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 268,850 7.48 % 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 144,960 149,860 297,108 -1.53 % 292,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,200 9,560 42,000 -37.43 % 26,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,182,720 1,242,780 1,529,408 2,021,520
รวมงบบุคลากร 1,182,720 1,242,780 1,529,408 2,021,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

253,100 324,400 335,000 -40.3 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 257,100 324,400 355,000 220,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,980 0 0 0 % 0

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    0 0 13,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

(3)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 200,000

(4)  คาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และออกหนวยเก็บภาษี

0 0 0 100 % 9,650

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   17,672 2,760 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน   14,000 8,300 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพย์สิน    

0 400,000 200,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ออกหนวยเก็บภาษี    

0 0 9,650 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  ทะเบียน
ทรัพย์สิน

88,980 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหนวย
เก็บภาษี

720 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,047 2,953.2 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 136,399 414,013.2 287,650 309,650
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,503 58,243 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,210 33,520 45,000 -15.56 % 38,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,875 28,000 -28.57 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 92,713 96,638 145,000 113,000
รวมงบดําเนินงาน 486,212 835,051.2 787,650 642,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 6,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บแฟมเอกสารแบบเป็นชอง 
จํานวน 6 ตู้  

0 30,000 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟมเอกสารแบบเป็นชอง 30,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1  เครื่อง  

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  
1  เครื่อง   

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 56,300 0 0
รวมงบลงทุน 36,000 56,300 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,704,932 2,134,131.2 2,317,058 2,664,170
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 29,610
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 76,610

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 431,930
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,299,828.88 8,711,180.06 9,956,878 10,590,170
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 114,720 149,640 8.26 % 162,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,685 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 144,960 149,860 159,600 6.24 % 169,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,870 9,560 18,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 160,830 291,825 351,240 355,560
รวมงบบุคลากร 160,830 291,825 351,240 355,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,800 59,600 175,000 -54.29 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,420 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 16,220 59,600 180,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

(3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 900

(4) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 900

(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 160,300

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   0 1,984 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน    0 4,500 30,000 -100 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปีใหม  

18,000 900 900 -100 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์   

13,500 0 900 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

0 0 216,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,920 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 31,500 18,304 308,100 242,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,200 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,260 26,910 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 58,260 33,110 100,000 93,000
รวมงบดําเนินงาน 105,980 111,014 588,100 417,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเลื่อยเครื่องโซยนต์  จํานวน   2 
เครื่อง   

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 16,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 266,810 418,839 939,340 772,660
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 266,810 418,839 939,340 772,660
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 149,628 209,127 89,140 740.16 % 748,920

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 149,628 209,127 89,140 790,920
รวมงบบุคลากร 149,628 209,127 89,140 790,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 51,960 20.11 % 62,410

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 61,960 62,410
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   8,204 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน   58,700 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,904 0 40,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,778 4,398 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,281 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 4,778 8,679 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 71,682 8,679 116,960 97,410

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง  

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 22,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 221,310 239,806 206,100 888,330
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 760,860 805,740 894,168 3.86 % 928,680

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 434,640 564,440 592,484 59.78 % 946,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,190 42,580 41,800 72.25 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,263,690 1,454,760 1,570,452 1,989,360
รวมงบบุคลากร 1,263,690 1,454,760 1,570,452 1,989,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 123,400 26.65 % 156,280

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,100 14,300 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 16,100 14,300 143,400 176,280
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 324,000 0 0 0 % 0

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
        

0 324,000 330,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 60,000

(3)  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 0 0 0 100 % 20,000

(4)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการเด็ก

0 0 0 100 % 50,000

(5)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

(6)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 0 0 0 100 % 6,455

(7)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 661,185

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   2,740 10,971 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน   108,100 48,450 60,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
เด็ก   

18,080 19,980 75,000 -100 % 0
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ   80,000 80,000 80,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่   12,785 14,405 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครอง  5,485 6,420 6,455 -100 % 0

โครงการรณรงค์ "10 มาตรการประจําวัน
ปองกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

0 43,470 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   

0 528,150 648,240 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

560,290 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,920 45,548 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,184,400 1,121,394 1,289,695 967,640
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,924.45 14,185 45,000 0 % 45,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 13,000 15.38 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,920 0 30,000 3,180.93 % 984,280

คาอาหารเสริม (นม) 1,097,857.54 892,888.38 988,763 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,835 32,392 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,213,536.99 939,465.38 1,121,763 1,074,280
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 95,086.91 111,048.57 140,000 14.29 % 160,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,483.51 22,726.8 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 121,570.42 133,775.37 180,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 2,535,607.41 2,208,934.75 2,734,858 2,418,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 
120x60x50 ซม. หน้าโต๊ะทําจาก
พลาสติกPP ชาโต๊ะทําจากเหล็กพนสี
อีพ็อกซี่ เก้าอี้ขนาด สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
สีน้ําเงิน สีชมพู 36x39x52.5 ซม. ทําจํา
พลาสติก PP

0 0 0 100 % 98,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

63,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,000 0 0 98,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างรั้วกั้นสระด้านหน้า
อาคาร ศพด.บ้านบอนางชิง

0 0 0 100 % 168,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 168,000
รวมงบลงทุน 63,000 0 0 266,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,264,000 0 0 0 % 0

(10)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง  0 20,000 20,000 -100 % 0

(11)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง   0 15,000 15,000 -100 % 0

(12)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง   0 10,000 30,000 -100 % 0

(13)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง   0 30,000 25,000 -100 % 0

(14)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง   0 25,000 0 0 % 0

(2)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( 
บ้านห้วยโจด )   

0 25,000 30,000 -100 % 0

(3)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( 
บ้านห้วยโจด )  

0 20,000 25,000 -100 % 0
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(4)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( 
บ้านห้วยโจด )  

0 25,000 0 0 % 0

(5)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    0 18,000 30,000 -100 % 0

(6)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    0 30,000 20,000 -100 % 0

(7)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    0 20,000 17,000 -100 % 0

(8)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    0 17,000 15,000 -100 % 0

(9)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์    0 15,000 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน
ห้วยโจด )

0 0 0 100 % 30,000

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง 0 0 0 100 % 30,000

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง 0 0 0 100 % 25,000

12. อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยโจด  จํานวน  3  
โรงเรียน

0 0 0 100 % 1,717,800

2. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน
ห้วยโจด )

0 0 0 100 % 25,000

3. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน
ห้วยโจด )

0 0 0 100 % 30,000

4. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 0 100 % 30,000

5. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 0 100 % 20,000

6. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 0 100 % 17,000
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7. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 0 100 % 15,000

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง 0 0 0 100 % 20,000

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบอนางชิง 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน
ห้วยโจด )   

0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลห้วยโจด   จํานวน  3  โรงเรียน  

0 1,680,100 1,704,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,264,000 1,980,100 1,961,000 1,974,800
รวมงบเงินอุดหนุน 2,264,000 1,980,100 1,961,000 1,974,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,126,297.41 5,643,794.75 6,266,310 6,648,360
รวมแผนงานการศึกษา 6,347,607.41 5,883,600.75 6,472,410 7,536,690

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,898 446,266 502,895 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,656 43,773 62,545 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 482,554 490,039 565,440 0
รวมงบบุคลากร 482,554 490,039 565,440 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 43,120 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 48,120 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 93,871 0 0 0 % 0

ประเภท  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
      

0 85,713 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

39,000 55,680 56,130 -100 % 0

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  0 18,600 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน  0 0 12,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 52,940 48,800 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 185,811 208,793 298,330 0
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,813 32,705 40,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,814 144,600 128,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 19,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 175,627 196,805 188,000 0
รวมงบดําเนินงาน 361,438 405,598 534,450 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 52,500 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  0 0 52,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 52,500 0
รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 52,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 896,492 895,637 1,152,390 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 29,610
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 0 100 % 56,130

(2)  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 30,000

(3) โครงการอบรมบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 0 0 0 100 % 12,200

(4) โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนสร้าง
จิตสดใสรางกายแข็งแรง

0 0 0 100 % 30,000

(5)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

(6)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 318,330
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 26,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 373,940

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 0 0 0 100 % 52,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 52,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 52,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 781,760
รวมแผนงานสาธารณสุข 896,492 895,637 1,152,390 781,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 190,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 190,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 190,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 39,980

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 39,980
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

(2)  คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 88,980

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 279,780
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 279,780
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 503,659 766,840 890,280 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,425 15,500 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 21,790 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 126,540 68,030 139,296 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 10,925 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 688,414 903,295 1,119,576 0
รวมงบบุคลากร 688,414 903,295 1,119,576 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000 0 85,798 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,000 0 100,798 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,992 0 0 0 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
        

0 20,000 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ    9,072 4,180 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน    42,500 3,900 4,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,050 4,460 96,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 97,614 32,540 220,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 50,000 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 43,780 55,000 104,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,250 25,960 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 118,030 130,960 189,000 0
รวมงบดําเนินงาน 233,644 163,500 509,798 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ 
   

0 11,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 15,000 0 0 0 % 0

ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้   

0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตัดพื้นถนนคอนกรีต 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 (1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สาหรับงานประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง  

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 
1  เครื่อง 

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  
จํานวน 1  เครื่อง            

0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 62,900 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 (1) โครงการปรับปรุงปายสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยโจด  

0 0 111,000 -100 % 0

 (2) โครงการกอสร้างโรงจอดรถองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยโจด  

0 0 300,000 -100 % 0

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยโจด   

0 0 189,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเก็บวัสดุ  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร  พร้อมปาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ปาย

0 121,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 44 เมตร พร้อม
ปายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ปาย   

0 949,750 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสํานักงานกองชาง  ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตรพร้อมครุภัณฑ์
สํานักงาน พร้อมปายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1 ปาย   

0 438,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,508,750 600,000 0
รวมงบลงทุน 50,000 1,571,650 600,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 972,058 2,638,445 2,229,374 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 197,860 262,366 281,520 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,495 45,816 45,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 234,355 308,182 326,520 0
รวมงบบุคลากร 234,355 308,182 326,520 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 23,182 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,182 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,000 0 0 0 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
        

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,700 7,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,700 7,000 90,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 108,065 81,136 96,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,200 20,574.7 32,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 132,265 101,710.7 188,000 0
รวมงบดําเนินงาน 164,965 108,710.7 304,182 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง   จํานวน  1 
เครื่อง  

0 2,550 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,550 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1)  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บ้านห้วยโจด เส้นโคกกลาง
บอขยะ  

0 0 424,000 -100 % 0

(2)  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บ้านห้วยโจด เส้นซอยดีไทร  

0 0 387,000 -100 % 0
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(3) โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก  

0 0 472,000 -100 % 0

(4) โครงการกอสร้างถนนดินการเกษตร
คลองยาง – คลองหินสิ่ว  หมูที่ 3 บ้าน
คลองยาง 

0 0 500,000 -100 % 0

(5) โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสายบ้าน
ห้วยโจด - บ้านบอนางชิง ชวง กม.9.00 ถึง 
กม.9.500 (ตอยอดชวงที่ 2) หมูที่ 4 บ้าน
บอนางชิง  

0 0 500,000 -100 % 0

(6) โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 5 บ้านเสาสูง  

0 0 472,000 -100 % 0

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัด
หนองคู (ชวงสุดท้าย)  

0 0 681,000 -100 % 0

(8) โครงการกอสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 7 บ้านเนินพัฒนา 

0 0 500,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

120,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 0 3,936,000 0
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รวมงบลงทุน 120,000 2,550 3,936,000 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,261,003.56 0 0 0 % 0

 (2)  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
วัฒนานคร   โครงการขยายเขตไฟฟา  หมู
ที่  2  บ้านหนองป่าหมาก   

0 97,200 0 0 % 0

(4)  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
วัฒนานคร   โครงการขยายเขตไฟฟา  หมู
ที่  4  บ้านบอนางชิง 

0 20,590 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
วัฒนานคร

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 1,261,003.56 117,790 0 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,261,003.56 117,790 0 150,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,780,323.56 537,232.7 4,566,702 150,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 462,480
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 534,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 534,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 38,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 43,540
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 363,540

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 898,020
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,752,381.56 3,175,677.7 6,796,076 1,048,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 100 % 14,750

(2) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 14,750 -100 % 0

(2) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์
ไซค์-ใสหมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”

0 0 0 100 % 15,650

(3) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์
ไซค์-ใสหมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”  

0 0 15,650 -100 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชน 49,930 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,930 0 30,400 30,400
รวมงบดําเนินงาน 49,930 0 30,400 30,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 115,000 0 0 0 % 0

(1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนานคร  

0 0 50,000 -100 % 0

(2)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี 2564  

0 0 15,000 -100 % 0

(3)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี 2563  

0 15,000 0 0 % 0

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อ.วัฒนานคร

0 0 0 100 % 50,000
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2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 115,000 15,000 65,000 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 115,000 15,000 65,000 65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 164,930 15,000 95,400 95,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 164,930 15,000 95,400 95,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  (1)  คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชน  และประชาชนต้านยาเสพติด 
ประจําตําบลห้วยโจด    

0 0 168,500 -100 % 0
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(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน  
และประชาชนต้านยาเสพติด ประจําตําบล  
                 ห้วยโจด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน  และ
ประชาชนต้านยาเสพติด  ประจําตําบลห้วย
โจด

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,000 0 168,500 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 49,835 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,835 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 149,835 0 218,500 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 149,835 0 218,500 130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(2)  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  0 16,850 0 0 % 0

1. โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ
งานวันผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 46,750

2.  โครงการหลอเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงาน
วันผู้สูงอายุ

46,750 0 46,750 -100 % 0

โครงการทําบุญเยี่ยมวัดชวงเข้าพรรษา   0 0 3,500 -100 % 0

โครงการปฏิบัติธรรม 16,850 0 16,850 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพยวรางกูร

29,200 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  "12 
สิงหาคมมหาราชินี"

13,900 0 0 0 % 0

โครงการหลอเทียนเข้าพรรษา   40,000 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 146,700 16,850 157,100 116,750
รวมงบดําเนินงาน 146,700 16,850 157,100 116,750

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  10:15 หน้า : 46/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 99,000 0 0 0 % 0

   (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร 

0 5,000 0 0 % 0

   (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 2,000 0 0 % 0

   (3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร 

0 4,500 0 0 % 0

   (4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 5,000 0 0 % 0

  (13)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 25,000 0 0 % 0

  (5)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร 

0 30,000 0 0 % 0

  (7)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 2,000 0 0 % 0

 (10)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 4,000 4,000 -100 % 0

 (12)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 5,000 0 0 % 0
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 (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  

0 0 2,000 -100 % 0

(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร 

0 0 5,000 -100 % 0

(11)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 0 2,000 -100 % 0

(12)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 0 5,000 -100 % 0

(13)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร  

0 0 25,000 -100 % 0

(14)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร   

0 5,000 5,000 -100 % 0

(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร 

0 0 4,500 -100 % 0

(4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  

0 0 5,000 -100 % 0

(5)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร 

0 0 30,000 -100 % 0

(6)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  

0 30,000 30,000 -100 % 0

(7)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  

0 0 2,000 -100 % 0
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(8) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร 

0 2,500 2,500 -100 % 0

(9) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  

0 0 18,000 -100 % 0

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 5,000

10. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี 
2565

0 0 0 100 % 4,000

11. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 2,000

12. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 5,000
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13. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 25,000

14. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร   จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ประจําปี 2565 และวันแมแหงชาติ

0 0 0 100 % 5,000

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช               
                    ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 2,000

3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 4,500

4. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 5,000

5. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000
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6. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรม                  เบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

0 0 0 100 % 30,000

7. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวันที่ระลึกเจษฎาบดินทร์
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 2,000

8. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร วันพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 2,500

9. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวัน
กตัญู  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 99,000 120,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 99,000 120,000 140,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 245,700 136,850 297,100 256,750
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 395,535 136,850 515,600 386,750
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 896,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 293,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,257,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,257,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 99,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 114,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

(2) คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 60,600

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,600
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 654,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 
2 ตู้

0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา  
จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้  30,600 บาท

0 0 0 100 % 30,600

2. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิด
อานคามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ)  จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 103,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1  
เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 166,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 1 บ้านห้วยโจด

0 0 0 100 % 451,600
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2. โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก

0 0 0 100 % 483,900

3. โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ซอยพลสวัสดิ์ หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

0 0 0 100 % 256,400

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

0 0 0 100 % 315,500

5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

0 0 0 100 % 148,300

6. โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 4 บ้านบอนางชิง

0 0 0 100 % 466,200

7. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน

0 0 0 100 % 461,800

8. โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

0 0 0 100 % 475,200

9. โครงการติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยวภายในหมู
บ้าน หมูที่ 5 บ้านเสาสูง

0 0 0 100 % 487,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,545,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,712,500

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 5,624,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,624,700

แผนงานการเกษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 (1) โครงการปลูกต้นไม้ 0 17,300 0 0 % 0

 (3) โครงการคลองสวยน้ําใส   0 50,000 0 0 % 0

 (5) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจ
สิ่งแวดล้อม   

0 14,700 0 0 % 0

(2) โครงการสนับสนุนปองกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน  

0 3,000 0 0 % 0

(4) โครงการบํารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกต้นไม้ 

0 10,000 0 0 % 0

1. โครงการปลูกต้นไม้ 0 0 0 100 % 23,900

2. โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 0 100 % 54,000

3. โครงการบํารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกป่า

0 0 0 100 % 13,500
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โครงการคลองสวยน้ําใส   50,000 0 54,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาต้นไม้  ตามโครงการ
ปลูกป่า

16,000 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกป่า 

0 0 13,500 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้ 0 0 23,900 -100 % 0

โครงการปลูกป่า 14,300 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 80,300 95,000 91,400 91,400
รวมงบดําเนินงาน 80,300 95,000 91,400 91,400

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 80,300 95,000 91,400 91,400
รวมแผนงานการเกษตร 80,300 95,000 91,400 91,400
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 329,600 344,996 0.66 % 347,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 50,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 379,600 404,996 407,280
รวมงบบุคลากร 360,000 379,600 404,996 407,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 28,740 0.7 % 28,940

รวมค่าตอบแทน 0 0 28,740 28,940
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
        

0 11,647.39 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(2) คาใช้จายในการลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการลงทะเบียน  0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,400 3,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,400 15,147.39 120,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 3,480 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 55,288 17,885 83,000 -15.66 % 70,000

วัสดุอื่น 302,826 293,400 330,000 6.06 % 350,000

รวมค่าวัสดุ 358,114 314,765 423,000 430,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 340,274.62 316,541.22 400,000 -10 % 360,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 340,274.62 316,541.22 400,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 701,788.62 646,453.61 971,740 933,940

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ปั๊มลม 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอร์ไฟฟา 100,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มจายคลอรีน  0 0 40,000 -100 % 0

เครื่องปั๊มจายคลอรีน 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,000 0 40,000 0
รวมงบลงทุน 155,000 0 40,000 0

รวมงานกิจการประปา 1,216,788.62 1,026,053.61 1,416,736 1,341,220
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,216,788.62 1,026,053.61 1,416,736 1,341,220

รวมทุกแผนงาน 29,554,768.35 29,330,685 39,000,000 39,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด

อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,451,450 บาท
งบกลาง รวม 10,451,450 บาท

งบกลาง รวม 10,451,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 190,500 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางฯ  ในอัตรา
รอยละหา 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,156,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู
สูงอายุ จํานวน 910 คน  โดยผูสูง
อายุ 60-69 ป จํานวน 559 คน x 12 เดือน x 600 บาท   ผูสูง
อายุ 70-79 ป จํานวน 232 คน x 12 เดือน  x 700 บาท  ผูสูง
อายุ อายุ 80-89 ป จํานวน 102 คน x 12 เดือน x 800 
บาท  และผูสูงอายุ 90 ปขึ้น
ไป                         จํานวน 17 คน x 12 เดือน x 1,000 
บาท                  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  108              ลําดับที่ 1  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,869,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน191 คน โดยคนพิการ
อายุต่ํากวา 18 ป  จํานวน 15 คน x 12 เดือนx 1,000บาท   คน
พิการอายุ18ปขึ้นไป จํานวน 176คน x 12 เดือนx 800
บาท                                                    - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 2  
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส จํานวน5คนx12 
เดือนx500 
บาท                                                             - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  108 ลําดับ
ที่ 3  

เงินสํารองจาย จํานวน 508,550 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ สาธารณภัยตางๆ  
รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 450,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น 2 %

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยโจด  (สปสช.ตําบล
หวยโจด)

จํานวน 116,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยโจด  (สปสช
.ตําบลหวยโจด)  จํานวนประชากร   ณ
 1มิถุนายน 2564  จํานวน  6,445 คน X 45 บาท X 40 %    - 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  108 ลําดับที่ 4

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษพนักงานจาง
เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษลูกจางประจํา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,827,960 บาท

งบบุคลากร รวม 4,567,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกนายก/รองนายก 
1. นายก จํานวน 1 คนๆละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2. รองนายก จํานวน 2 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  
1. นายก จํานวน 1 คนๆละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. รองนายก จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      
1. นายก จํานวน 1 คนๆละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. รองนายก จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.  
1. เลขานุการนายก จํานวน 1 คนๆละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก           
- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640
 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คนๆละ 9,180 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท   
- คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5
 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000
 บาท    
 - คาตอบแทนเลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน   จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,119,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,507,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 1.ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล 2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  3
.หัวหนาสํานักปลัด   4.นิติกร                 
5.นักทรัพยากรบุคคล  6.เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล                               

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  1. ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  3. หัวหนาสํานัก
ปลัด   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 1. แม
บาน จํานวน 1 คน   2. คนงาน  จํานวน 2 คน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของ พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง 1. แม
บาน จํานวน 1 คน            2. คนงาน  จํานวน 2 คน

งบดําเนินงาน รวม 2,203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
ราชการ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
ค่าใช้สอย รวม 1,124,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 267,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจาง
เหมาบริการ  คาเชาพื้นที่ทําเว็ปไซด  คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ   
(2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    
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(3)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา   

(4)  คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีวันสําคัญ
ตางๆ โดยจายเป็นคาพานพุม พวงมาลา คาดอกไม กระเชา
ดอกไม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น  เชน วันปยะมหาราช  วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ       

(5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพัฒนาองคความรูใหแก ผูบริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  ผูนํา
ชุมชน  อสม.  อปพร. และผูนําองคกรตางๆ ภายในตําบลหวยโจด

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
พัฒนาองคความรูใหแก ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  ผูนําชุมชน  อสม. อปพร. และ
ผูนําองคกรตางๆ ภายในตําบลหวยโจด เชน คาอาหาร คาที่
พัก คาจางเหมายานพาหนะเดินทาง คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   105 ลําดับที่  4

(6) โครงการอบต.หวยโจดรวมกับอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรม
อําเภอยิ้มเคลื่อนที่

จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการอบต.หวยโจดรวม
กับอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ เชน คา
ป้าย คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  105  ลําดับที่  5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไม
กวาด  แกวน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง  สําหรับรถยนตสวนกลาง  รถ
จักรยานยนต และเครื่องจักรกลอื่น ๆ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน อุปกรณ ที่จําเป็นใน
การบํารุงรักษา เชน จอบ เสียม มีดขอ ปุย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 289,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล   
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คา
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ                               

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต 

งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน  พรอมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา  24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 32,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 -  ขนาดไมต่ํากวา  24,000 บีทียู  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่
รวมคาติดตั้ง  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทํา
ความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 - ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  112  ลําดับที่ 3   (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

1  คาจางที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล   สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการ
บริหารสวนตําบลหวยโจด  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 104  ลําดับที่ 1  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 666,110 บาท
งบบุคลากร รวม 557,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 557,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   ตําแหนง  นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 202,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

งบดําเนินงาน รวม 108,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,470 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 46,470 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
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ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 17,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,664,170 บาท
งบบุคลากร รวม 2,021,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,371,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   ตําแหนง 1. ผู
อํานวยการกองคลัง   2. เจาพนักงานพัสดุ   3. นักวิชาการเงิน
และบัญชี  4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 288,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง 1. ผู
ชวยพนักงานจัดเก็บรายได  2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง 1. ผูชวยพนักงานจัดเก็บรายได   2. ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 642,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 309,650 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจาย คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา   
(3)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน    เชน ถายเอกสาร   - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  106 ลําดับที่ 9

(4)  คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหนวยเก็บภาษี จํานวน 9,650 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และออกหนวยเก็บภาษี    เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559         
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  106
 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล สําหรับ
รถยนต  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 431,930 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 76,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    
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(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา   

ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 772,660 บาท

งบบุคลากร รวม 355,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 169,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค) 
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งบดําเนินงาน รวม 417,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย รวม 242,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา    

(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม  เชน คาป้าย  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   63 ลําดับที่ 4

(4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต   เชน คาป้าย   - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   63  ลําดับ
ที่ 5
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(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 160,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  เชน คาป้าย  คาอาหาร คาสัมมนาคุณวิทยากร   - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   62  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะทอนแสง  เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ  
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วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร กระบองไฟ แผงกั้น
จราจร ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 888,330 บาท

งบบุคลากร รวม 790,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 1.ผู
อํานวยการกองการศึกษาฯ   2.นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   
งบดําเนินงาน รวม 97,410 บาท

ค่าตอบแทน รวม 62,410 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 62,410 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็น     คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่
พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา  
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,648,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,989,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,989,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 928,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหนง ครู  จํานวน 3 คน
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ของ ครู คศ.2 จํานวน 1 คน   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 946,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง 1. ผู
ชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน  2. ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ) จํานวน 2 คน  , พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 1. ผู
ดูแลเด็ก จํานวน 1 คน  2.คน
งาน                       จํานวน 3 คน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 คน  , พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 1. ผู
ดูแลเด็ก จํานวน 1 คน   2.คนงาน    จํานวน 3 คน

งบดําเนินงาน รวม 2,418,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,280 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 156,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                            
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 967,640 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา 
(3)  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่  เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง2565) หนาที่   86 ลําดับ
ที่ 13

(4)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการจัดการแขงขันกีฬา
และนันทนาการเด็ก   เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  87 ลําดับที่ 14
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(5)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ   เชน คาป้าย คาเวที เครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  87                  ลําดับที่ 16

(6)  โครงการประชุมผูปกครอง จํานวน 6,455 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผู
ปกครอง  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ- เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559            - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   84 ลําดับที่ 3
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(7)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 661,185 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
- คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย2ุ-5ป)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน   40 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลองยาง จํานวน 23 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บอนางชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 89 คน  x 1,700
 บาท   ตั้งไว  151,300 บาท   
- คาหนังสือเรียน   สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 20 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองยาง จํานวน 10 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนาง
ชิง จํานวน 16 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 คน  x 200 บาท   ตั้ง
ไว  9,200 บาท   
- คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน  20 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 10 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 16 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 คน  x 200
บาท   ตั้งไว  9,200 บาท   
- คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน  20 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 10 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 16 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 คน x 300
 บาท   ตั้งไว 13,800 บาท   
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 20 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 10 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 16 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 คน x 430
 บาท   ตั้งไว  19,780 บาท   
  - คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยโจด จํานวน 40 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
ยาง จํานวน 23 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนาง
ชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 89 คน x 245วัน x 21
บาท   ตั้งไว  457,905 บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  86 ลําดับที่ 12
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน  อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 1,074,280 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 984,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไม
กวาด  แกวน้ํา  ผงซักฟอก   น้ํายาลางจาน  ถวยชาม  ฯลฯ   ตั้ง
ไว   30,000 บาท 
 
- เพื่อจายเป็นคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว  954,280
.-บาท  ใหแก 
- สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 40
 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยาง จํานวน 23 คน  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนางชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้ง
สิ้น  89 คน x 260 วัน x 7.37 บาท  จํานวนเงิน 170,550
 บาท   
- สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวย
โจด)  จํานวน 174 คน , โรงเรียนคลองยางนุสรณ  จํานวน 108
 คน  และโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 127 คน  รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 409 คน x 260 วัน x 7.37 บาท   จํานวนเงิน  783,730
 บาท 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  88
 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ : 2/3/2565  10:17:07 หนา : 22/51



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยาง   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต   

งบลงทุน รวม 266,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ชุดโต๊ะเกาอี้พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50 ซม. หนาโต๊ะ
ทําจากพลาสติกPP ชาโต๊ะทําจากเหล็กพนสีอีพ็อกซี่ เกาอี้ขนาด สี
แดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน สีชมพู 36x39x52.5 ซม. ทําจํา
พลาสติก PP

จํานวน 98,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ชุดโต๊ะเกาอี้พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50 ซม. หนาโต๊ะทํา
จากพลาสติกPP ชาโต๊ะทําจากเหล็กพนสีอีพ็อกซี่ เกาอี้ขนาด สี
แดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน สีชมพู 36x39x52.5 ซม. ทําจํา
พลาสติก PP  -ศพด.หวยโจด จํานวน 6 ชุด โต๊ะ 6 ตัว เกาอี้ 36
 ตัว  -ศพด.คลองยางจํานวน 4 ชุด โต๊ะ 4 ตัว  เกาอี้ 24 ตัว  -ศพ
ด.บอนางชิงจํานวน 4 ชุด โต๊ะ 4 ตัว  เกาอี้ 24 ตัว  - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง2565) หนาที่  120 ลําดับที่ 37
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 168,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสรางรั้วกั้นสระดานหนาอาคาร ศพด.บานบอนางชิง จํานวน 168,000 บาท

รั้วคสล.ขนาดสูง 2.10 เมตร  ยาว 30 เมตร  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1 ป้าย   ตั้ง
ไว  168,000.-บาท  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด) - พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 17

งบเงินอุดหนุน รวม 1,974,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,974,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความสําเร็จ  ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/ 134  ลว.15 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 25

10. อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษดนตรีไทย-สากล  ตาม
หนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ 04154.067/ 84  ลว.16 ก
.ค. 2564                        เรื่อง นําเสนอโครงการของโรงเรียน
บานบอนางชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 23

11. อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ
 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564  เรื่อง นําเสนอโครงการของ
โรงเรียนบานบอนางชิง   – เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 24

วันที่พิมพ : 2/3/2565  10:17:07 หนา : 24/51



12. อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด  
จํานวน  3  โรงเรียน

จํานวน 1,717,800 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันดังนี้
   - สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83
 (บานหวยโจด)  (จัดสรร 100%)  จํานวน 174 คน x 200
 วัน x 21 บาท   จํานวนเงิน 730,800 บาท   
  - สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนคลองยางนุสรณ  (จัด
สรร 100 %)  จํานวน 108 คน x 200 วัน x  21 บาท   จํานวน
เงิน 453,600 บาท   
 - สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบานบอนางชิง  (จัดสรร 100
 %)    จํานวน 127 คน x 200 วัน x 21 บาท   จํานวน
เงิน 533,400บาท  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565
)  หนาที่ 89 ลําดับที่ 19

2. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการเขาคายบรรเลงดุริยางคนักเรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/  134  ลว.15 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 26

3. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/  134  ลว.15 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565                
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 27
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4. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมอนุรักษดนตรีไทย/สากล  ตามหนังสือ
โรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ 04154.045/ 103  ลว.14 ก.ค
. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น           (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่  92 ลําดับที่ 30

5. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และสงเสริมศักยภาพนัก
เรียน ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ
 04154.045/ 103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 ถึง2565)  หนาที่  92 ลําดับที่ 31

6. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
หนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ 04154.045/ 103  ลว
.14 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 32

7. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัคร
ตางชาติ  ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ
 04154.045/103  ลว.14 ก.ค. 2564 เรื่อง สงโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  93 ลําดับที่ 33

8. อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการคายติวเขมวิชาการ                 5 กลุมสาระ
การเรียนรู ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ
 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564  เรื่อง นําเสนอโครงการของ
โรงเรียนบานบอนางชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 21
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9. อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ไทย ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ
 04154.067/ 84  ลว.16 ก.ค. 2564   เรื่อง นําเสนอโครงการ
ของโรงเรียนบานบอนางชิง            - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 20

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 781,760 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นัก
วิชาการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 373,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ค่าใช้สอย รวม 318,330 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 56,130 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา  เชนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   65 ลําดับที่ 5
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(2)  โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะ  เชน คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   95  ลําดับที่  1

(3) โครงการอบรมบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน จํานวน 12,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการอบรมบําบัดน้ําเสีย
ในครัวเรือน  เชน คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2547  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   95  ลําดับที่  2

(4) โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนสรางจิตสดใสรางกายแข็งแรง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายใน โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน สรางจิต
สดใสรางกายแข็งแรง   เชน คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2547         - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   66  ลําดับที่  9

(5)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

(6)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา 
ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน   คาทราย
เคมีเคลือบสารสําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลายและน้ํายาเคมีสําหรับพน
หมอกควันและพนละอองฝอย  สําหรับกําจัดยุงลาย  

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1)  อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 52,500 บาท

เพื่อเป็นคาสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตพื้นที่หมูบาน จํานวน  7 หมูบาน หมูบาน
ละ  7,500.-บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  66 ลําดับที่ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 279,780 บาท

งบบุคลากร รวม 190,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 190,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
นักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 88,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,980 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 39,980 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

(2)  คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ         

ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.  อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนานคร จํานวน 150,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมูที่  5  บานเสาสูง      - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่  61 ลําดับที่ 188
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 898,020 บาท
งบบุคลากร รวม 534,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 534,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 462,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง 1.พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา   (รถบรรทุก
ขยะ)  2. คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ) , พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ตําแหนง 1.พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ
บรรทุกขยะ)  2. คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)  ,พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน   

งบดําเนินงาน รวม 363,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,540 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 38,540 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ         

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถบรรทุกขยะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 14,750 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  เชน คาอาหาร คาป้าย คาสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565)  หนาที่   67  ลําดับที่  4

(2) โครงการรณรงค “ขับ-ซอนมอเตอรไซค-ใสหมวกกันน็อก ล็อก
สายรัดคาง”

จํานวน 15,650 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “ขับ-ซอนมอเตอรไซค-ใส
หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง”  เชน คาอาหาร คาป้าย คาสม
มนาคุณวิทยากร ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่   68  ลําดับที่  6
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนา
นคร

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนา
นคร   ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว
.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  68                              ลําดับที่ 8

2. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําป 2565

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําป 2565    ตามหนังสือ
อําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนตานยาเสพ
ติด ประจําตําบล                   หวยโจด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน  และประชาชนตานยาเสพติด ประจําตําบลหวยโจด
  เชน คาป้าย คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ  เงินรางวัลฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559                  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   69  ลําดับที่  1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา วัสดุ อุปกรณกีฬา ขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ลูกฟุตบอล  ลูกตะกรอ  ลูกเปตอง   ตาขายกีฬา ฯลฯ
  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 256,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 116,750 บาท

ค่าใช้สอย รวม 116,750 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ   คาใชจายในพิธีการทางศาสนา และประเพณีตาง  

วันที่พิมพ : 2/3/2565  10:17:07 หนา : 34/51



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานตและงานวันผูสูงอายุ จํานวน 46,750 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการกิจกรรมงานวัน
สงกรานตและงานวันผูสูงอายุ   เชน คาป้าย คาจางเหมาเครื่อง
เสียง เวที คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 70  ลําดับที่  5

2.  โครงการหลอเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการหลอเทียนเขา
พรรษา   เชน คาป้าย วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 70  ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2564

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2564  ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   74 ลําดับที่ 21
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10. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําป 2565

จํานวน 4,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ประจําป 2565                ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 72  ลําดับ
ที่ 16

11. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจําป 2565

จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจําป 2565     ตามหนังสืออําเภอ
วัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 17

12. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี  ประจําป 2565

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  ประจําป 2565     ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 73  ลําดับ
ที่ 18
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13. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ประจําป 2565

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว  ประจําป 2565      ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 73                   ลําดับที่ 19

14. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร   จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา สิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง  ประจําป 2565 และวันแมแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร   จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง  ประจําป 2565 และวันแมแหงชาติ    ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   73   ลําดับที่ 20

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันปยม
หาราช                                   ประจําป 2564

จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันปยม
หาราช                                   ประจําป 2564    ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น                  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   70  ลําดับที่ 4
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3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาจังหวัดสระแกว ประจําป 2564

จํานวน 4,500 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาจังหวัดสระแกว ประจําป 2564     ตามหนังสือ
อําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น                  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   71  ลําดับที่ 9

4. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ      ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว
334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

5. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําป 2565

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําป 2565    ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค
.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 11 
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6. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม                  เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม                  เบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว  ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว
334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  71 ลําดับที่ 12

7. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันที่
ระลึกเจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ประจําป 2565

จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันที่ระลึก
เจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยู
หัว  ประจําป 2565                  ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  72 ลําดับ
ที่ 13

8. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร วันพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ประจําป 2565

จํานวน 2,500 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร วันพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ ประจําป 2565      ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 72 ลําดับ
ที่ 14  
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9. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานตและวันกตัญู  ประจําป 2565

จํานวน 18,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานตและวันกตัญู  ประจําป 2565      ตามหนังสืออําเภอ
วัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว334  ลว.22 มี.ค.2564 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น                    (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 15 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,624,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,257,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 896,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 1. ผู
อํานวยการกองชาง  2.นายชางโยธา   3.เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 293,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง 1.ผู
ชวยนายชางโยธา  2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ
กระเชา)  3. ผูชวยนายชางไฟฟ้า

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง 1.ผูชวยนายชางโยธา  2.พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา  (รถกระเชา)  3. ผูชวยนายชางไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 654,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 99,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาบี้ยเลี้ยง    
คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา  

(2) คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   คาซอมแซมอาคารสํานักงาน  ฯลฯ
  

ค่าวัสดุ รวม 270,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 60,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน ไมตางๆ  น้ํามันทา
ไม  ปูนซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถกระเชา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 3,712,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  - ขนาดกวางไมนอยกวา 110 ซม. สูงไมนอยกวา 80 ซม.  ลึกไม
นอยกวา 40 ซม. - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  118 ลําดับที่ 26
 (ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑสํารวจ
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1.กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา  จํานวน 1 ชุด ตั้งไว  
30,600 บาท

จํานวน 30,600 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง  2) กลองเล็งเป็นระบบเห็น
ภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3) มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา  4) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร   5) ขนาดความ
กวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตรไมนอยกวา 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา   6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุด
ไมเกิน 2 เมตร   7) ค่ําตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator  ที่มีชวงการทํางํา
นของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา    9) ความ
ละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร  ไมเกิน + / - 1.5
 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12) ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80
 มิลลิเมตร
13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา    15) ตองไดรับ
ประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณประกอบดวย
      (1) มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได
      (2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
      (3) มีฝาครอบเลนส       (4) มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํา
กลอง
 หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีคา
ยิ่งนอยยิ่งดี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  119
 ลําดับที่ 31
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
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2. กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส  ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟ
ลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  จํานวน 1 ชุด

จํานวน 103,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง       (2) กําลังขยาย 30
 เทา
(3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40
 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร   (6) คาตัวคูณ
คงที่ 100
(7) คาตัวบวกคงที่ 0    (8) ระบบอัตโนมัติโดย
ใช Compensator  มีชวงการทํางาน + / -3 ลิปดา  (9) เป็น
กลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอานไดบน
จอ LCD (Liquid Crystal Display)  ทั้ง 2 หนา ของตัว
กลอง   (10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5
 พิลิปดา
(11) คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กวา
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กวา
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได
(16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณประกอบ
 - ขํากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง - มีฝาครอบเลนส  - ที่
ชารทแบตเตอรี่
 - มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีคา
ยิ่งนอยยิ่งดี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
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 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  119
 ลําดับที่ 32
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1  เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
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-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  117
 ลําดับที่ 17
(ราคาตามเกณฑราคากลางและพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป 2563)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,545,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานหวยโจด จํานวน 451,600 บาท

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณประจํา
เสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน  1 ป้าย    (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด) - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 33 ลําดับที่ 17

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 2 บานหนองป่า
หมาก

จํานวน 483,900 บาท

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณประจํา
เสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน ติดตั้งมิเตอรขนาด 15 (45) A  
จํานวน 1 จุด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน  1 ป้าย    (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด) - พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 38 ลําดับที่ 50

3. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังซอยพลสวัสดิ์ หมูที่ 3 
บานคลองยาง

จํานวน 256,400 บาท
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ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พรอมลง
ลูกรังผิวการจราจร หนา 0.10 เมตร และวางทอระบายน้ํา คอร
.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 เมตร  จํานวน  2 จุดๆ
ละ 7 ทอน  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย       (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด)            - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 40ลําดับที่ 64

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานคลองยาง จํานวน 315,500 บาท

เสนตอยอดหนาวัดคลองยาง  ขนาด
กวาง 4 เมตร  ยาว 136 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ไมนอยกวา 544 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด)   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 41 ลําดับที่ 65

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานคลองยาง จํานวน 148,300 บาท

เสนซอยประวัติศาสตร  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 58
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา 232
 ตารางเมตร ลงลูกรังไมนอยกวา 10 ลบ.ม.  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.กําหนด)            
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565
) หนาที่ 42 ลําดับที่ 72

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานบอนาง
ชิง

จํานวน 466,200 บาท

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณประจํา
เสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน  1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด) - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 94
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7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนอยสนาม
บิน

จํานวน 461,800 บาท

 เสนซอยคุมป่าดู  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย    (ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.กําหนด)            
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565
) หนาที่ 54 ลําดับที่ 141

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานเนิน
พัฒนา

จํานวน 475,200 บาท

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณประจํา
เสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน  1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด) - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 178

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเสาสูง จํานวน 487,000 บาท

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณประจํา
เสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   ติดตั้งมิเตอรขนาด 15 (45) A  
จํานวน 1 จุด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน  1 ป้าย    (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)   - พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 133
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 91,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 91,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 91,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการปลูกตนไม จํานวน 23,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการปลูกป่าเชน คา
ป้าย คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเตรียมแปลงปลูกฯลฯ   - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 255   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   101  ลําดับ
ที่  34

2. โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 54,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการคลองสวยน้ํา
ใส   เชน คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่มฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   101  ลําดับที่  35

3. โครงการบํารุงรักษาตนไม ตามโครงการปลูกป่า จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการบํารุงรักษา
ตนไม ตามโครงการปลูกป่า เชน คากําจัดวัชพืช ฯลฯ   - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   101  ลําดับที่  36
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,341,220 บาท

งบบุคลากร รวม 407,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 407,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 347,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงาน
ผลิตน้ําประปา (ทักษะ) จํานวน 2 คน  และ พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 คน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานผลิตน้ํา
ประปา (ทักษะ)  จํานวน 2 คน  และ พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 933,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,940 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 28,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                               

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการ ตาง ฯลฯ  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

(2) คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ ครุภัณฑ ระบบประปาของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด  

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน ทอน้ํา วาวล ขอตอ อุปกรณประปา ฯลฯ   

วัสดุอื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน น้ํายาคอรีน มิเตอรน้ํา สารสมชนิดน้ํา ฯลฯ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบล
หวยโจด 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

190,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,156,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,869,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 508,550

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

450,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ห้วยโจด  (สปสช.ตําบล
ห้วยโจด)

116,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

190,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,156,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,869,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 508,550

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

450,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ห้วยโจด  (สปสช.ตําบล
ห้วยโจด)

116,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,590,000 162,000 1,677,600 355,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 288,960
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

896,640 7,681,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 288,960
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 818,880 169,560 946,680 190,800 462,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

62,280 72,000 72,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

776,080 80,000 218,690 29,610 39,980 38,540

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 2,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

105,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

287,600 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 293,760 347,280 3,229,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

25,000 60,000 291,280

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

99,200 28,940 1,311,040

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 135,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

100,000 437,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

90,000 30,000 70,000 30,000

(3)  โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

(5) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  ผู้
นําชุมชน  อสม.  อปพร. 
และผู้นําองค์กรตางๆ 
ภายในตําบลห้วยโจด

250,000

(1)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

40,000 10,000 40,000 10,000

(1)  คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

300,000

(2)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

50,000

(3)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

220,000

(3)  โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

(5) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  ผู้
นําชุมชน  อสม.  อปพร. 
และผู้นําองค์กรตางๆ 
ภายในตําบลห้วยโจด

250,000

(1)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

20,000 120,000

(1)  คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

300,000

(2)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

50,000

(3)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

100,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  10:18:07 หน้า : 8/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  คาใช้จายในการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ

50,000

(4)  คาใช้จายใน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและออก
หนวยเก็บภาษี

9,650

(6) โครงการอบต.ห้วย
โจดรวมกับอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่

6,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 93,000 40,000 30,000 3,000 80,000

(5) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

160,300

(3) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปีใหม

900

(4) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์

900

(3)  โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  คาใช้จายในการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ

50,000

(4)  คาใช้จายใน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและออก
หนวยเก็บภาษี

9,650

(6) โครงการอบต.ห้วย
โจดรวมกับอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่

6,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 50,000 396,000

(5) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

160,300

(3) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปีใหม

900

(4) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์

900

(3)  โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและ
นันทนาการเด็ก

50,000

(5)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

60,000

(6)  โครงการประชุมผู้
ปกครอง

6,455

(7)  โครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

661,185

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

150,000 50,000

(1) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

56,130

(2)  โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ

30,000

(3) โครงการอบรม
บําบัดน้ําเสียในครัว
เรือน

12,200

(4) โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนสร้าง
จิตสดใสรางกายแข็งแรง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและ
นันทนาการเด็ก

50,000

(5)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

60,000

(6)  โครงการประชุมผู้
ปกครอง

6,455

(7)  โครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

661,185

1. รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

50,000 250,000

(1) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

56,130

(2)  โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ

30,000

(3) โครงการอบรม
บําบัดน้ําเสียในครัว
เรือน

12,200

(4) โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนสร้าง
จิตสดใสรางกายแข็งแรง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

10,000

(6)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

30,000

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

14,750

(2) โครงการรณรงค์ “
ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์-ใส
หมวกกันน็อก ล็อกสาย
รัดคาง”

15,650

(1) โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาเยาวชน  และ
ประชาชนต้านยาเสพติด 
ประจําตําบล              
     ห้วยโจด

1. โครงการกิจกรรมงาน
วันสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ

2.  โครงการหลอเทียน
เข้าพรรษา

(2) คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

1. โครงการปลูกต้นไม้
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5)  คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

10,000

(6)  คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

30,000

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

14,750

(2) โครงการรณรงค์ “
ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์-ใส
หมวกกันน็อก ล็อกสาย
รัดคาง”

15,650

(1) โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาเยาวชน  และ
ประชาชนต้านยาเสพติด 
ประจําตําบล              
     ห้วยโจด

100,000 100,000

1. โครงการกิจกรรมงาน
วันสงกรานต์และงานวัน
ผู้สูงอายุ

46,750 46,750

2.  โครงการหลอเทียน
เข้าพรรษา

20,000 20,000

(2) คาใช้จายในการลง
ทะเบียน

50,000 10,000 60,000

1. โครงการปลูกต้นไม้ 23,900 23,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2. โครงการคลองสวย
น้ําใส

3. โครงการบํารุงรักษา
ต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกป่า

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,000 5,000 50,000 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,000 1,000 20,000 1,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 984,280

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 20,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 118,000 30,000 150,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,000 2,000 35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 200,000 160,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2. โครงการคลองสวย
น้ําใส

54,000 54,000

3. โครงการบํารุงรักษา
ต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกป่า

13,500 13,500

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 199,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000 151,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,004,280

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 328,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 114,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 60,600 70,000 130,600

วัสดุอื่น 350,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 360,000 720,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 19,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน  พร้อมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา  
24,000 บีทียู  จํานวน  
1  เครื่อง

32,400

(1) ชุดโต๊ะเก้าอี้
พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 
120x60x50 ซม. หน้า
โต๊ะทําจากพลาสติกPP 
ชาโต๊ะทําจากเหล็กพนสี
อีพ็อกซี่ เก้าอี้ขนาด สี
แดง สีเหลือง สีเขียว สี
น้ําเงิน สีชมพู 
36x39x52.5 ซม. ทําจํา
พลาสติก PP

98,000

(1)  จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 2 
ตู้

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 19,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน  พร้อมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา  
24,000 บีทียู  จํานวน  
1  เครื่อง

32,400

(1) ชุดโต๊ะเก้าอี้
พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 
120x60x50 ซม. หน้า
โต๊ะทําจากพลาสติกPP 
ชาโต๊ะทําจากเหล็กพนสี
อีพ็อกซี่ เก้าอี้ขนาด สี
แดง สีเหลือง สีเขียว สี
น้ําเงิน สีชมพู 
36x39x52.5 ซม. ทําจํา
พลาสติก PP

98,000

(1)  จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 2 
ตู้

11,000 11,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.กล้องระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา  
จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้  
30,600 บาท

2. กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ชนิด
อานคามุมได้ละเอียด 5 
ฟิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ)  จํานวน 1 
ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

(1)  คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1  เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างรั้ว
กั้นสระด้านหน้าอาคาร 
ศพด.บ้านบอนางชิง

168,000

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 บ้านห้วยโจด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.กล้องระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา  
จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้  
30,600 บาท

30,600 30,600

2. กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ชนิด
อานคามุมได้ละเอียด 5 
ฟิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ)  จํานวน 1 
ชุด

103,000 103,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

(1)  คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1  เครื่อง

22,000 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างรั้ว
กั้นสระด้านหน้าอาคาร 
ศพด.บ้านบอนางชิง

168,000

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 บ้านห้วยโจด

451,600 451,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2 บ้านหนองป่า
หมาก

3. โครงการกอสร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ซอยพลสวัสดิ์ หมูที่ 3 
บ้านคลองยาง

4. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

5. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4 บ้านบอนางชิง

7. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านน้อยสนาม
บิน

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 7 บ้านเนินพัฒนา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2 บ้านหนองป่า
หมาก

483,900 483,900

3. โครงการกอสร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ซอยพลสวัสดิ์ หมูที่ 3 
บ้านคลองยาง

256,400 256,400

4. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

315,500 315,500

5. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านคลองยาง

148,300 148,300

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4 บ้านบอนางชิง

466,200 466,200

7. โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านน้อยสนาม
บิน

461,800 461,800

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

475,200 475,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 5 บ้านเสาสูง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

1  คาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

30,000

10. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านบอนางชิง

30,000

11. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านบอนางชิง

25,000

12. อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
โจด  จํานวน  3  
โรงเรียน

1,717,800

2. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
กิ่งเดี่ยวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 5 บ้านเสาสูง

487,000 487,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

1  คาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

30,000

10. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านบอนางชิง

30,000

11. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านบอนางชิง

25,000

12. อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
โจด  จํานวน  3  
โรงเรียน

1,717,800

2. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

30,000

4. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

30,000

5. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

20,000

6. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

17,000

7. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

15,000

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บอนางชิง

20,000

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บอนางชิง

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)  อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

52,500

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.  อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
วัฒนานคร

150,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  10:18:07 หน้า : 25/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3. อุดหนุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วย
โจด )

30,000

4. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

30,000

5. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

20,000

6. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

17,000

7. อุดหนุนโรงเรียน
คลองยางนุสรณ์

15,000

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บอนางชิง

20,000

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บอนางชิง

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)  อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

52,500

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.  อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
วัฒนานคร

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อ
.วัฒนานคร

50,000

2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ 
ประจําปี 2565

15,000

2. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช                
                   
ประจําปี 2564

3. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร กิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปี 2564
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อ
.วัฒนานคร

50,000

2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ 
ประจําปี 2565

15,000

2. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช                
                   
ประจําปี 2564

2,000 2,000

3. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร กิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปี 2564

4,500 4,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปี 
2564

10. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคต 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ประจําปี 
2565

11. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดพิธีถวายราช
สดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล  ประจําปี 
2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปี 
2564

5,000 5,000

10. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคต 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ประจําปี 
2565

4,000 4,000

11. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดพิธีถวายราช
สดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล  ประจําปี 
2565

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

12. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  ประจําปี 
2565

13. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  
ประจําปี 2565

14. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร   จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า สิริกิต์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  
ประจําปี 2565 และวัน
แมแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

12. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  ประจําปี 
2565

5,000 5,000

13. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  
ประจําปี 2565

25,000 25,000

14. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร   จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า สิริกิต์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  
ประจําปี 2565 และวัน
แมแหงชาติ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

4. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวัน
พอแหงชาติ

5. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  
ประจําปี 2565

6. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรม
ประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรม                 
 เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

4. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวัน
พอแหงชาติ

5,000 5,000

5. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร จัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  
ประจําปี 2565

30,000 30,000

6. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรม
ประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรม                 
 เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

7. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวันที่
ระลึกเจษฎาบดินทร์
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว  
ประจําปี 2565

8. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร วันพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ ประจําปี 2565

9. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมงาน
วันสงกรานต์และวัน
กตัญู  ประจําปี 2565

รวม 10,451,450 10,590,170 772,660 7,536,690 781,760 279,780 1,048,020 95,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

7. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมวันที่
ระลึกเจษฎาบดินทร์
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว  
ประจําปี 2565

2,000 2,000

8. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร วันพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ ประจําปี 2565

2,500 2,500

9. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนา
นคร  จัดกิจกรรมงาน
วันสงกรานต์และวัน
กตัญู  ประจําปี 2565

18,000 18,000

รวม 386,750 5,624,700 91,400 1,341,220 39,000,000
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