
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด

อําเภอ วัฒนานคร   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,629,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,703,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก 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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/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
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.  
1. เลขานุการนายก จํานวน 1 คนๆละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก           - คาตอบแทนประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  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 11
 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 950,400
 บาท    
 - คาตอบแทนเลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,736,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,656,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 1.ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  2.รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  3.หัวหนาสํานักปลัด   4.นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  5.นิติกร  6.นักทรัพยากรบุคคล  7.เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง   1. ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  2. นิติกร                   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  1. ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  3. หัวหนาสํานัก
ปลัด   4. นิติกร                   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 696,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง 1. ผู
ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน   2. ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน     พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  1. แม
บาน               2. คนงาน  จํานวน 2 คน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของ พนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง  1. แมบาน   2. คนงาน  จํานวน 2 คน

งบดําเนินงาน รวม 2,901,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
ราชการ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
ค่าใช้สอย รวม 1,942,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจาง
เหมาบริการ  คาเชาพื้นที่ทําเว็ปไซด  คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 130,000 บาท

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

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา   
คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพัฒนาองคความรูใหแก ผูบริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  ผูนํา
ชุมชน  อสม. อปพร. และผูนําองคกรตางๆ ภายในตําบลหวยโจด

จํานวน 455,550 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
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โครงการอบต.หวยโจดรวมกับอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่

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

โครงการอบรมใหความรูการปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และการรักษาวินัยใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําและพนักงานจาง

จํานวน 750 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการอบรมใหความรู
การปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการรักษา
วินัยใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง  เชน คาป้าย   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   105  ลําดับที่  6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 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 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน อุปกรณ ที่จําเป็นใน
การบํารุงรักษา เชน จอบ เสียม มีดขอ ปุย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 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   
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 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จํานวน 25,000 บาท

พื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล   สํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหวยโจด  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 104  ลําดับที่ 1   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,804,058 บาท
งบบุคลากร รวม 2,001,408 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,001,408 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,352,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตําแหนง           
1. ผูอํานวยการกองคลัง  2. เจาพนักงานพัสดุ  3. นักวิชาการเงิน
และบัญชี  4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 297,108 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง 1. ผู
ชวยพนักงานจัดเก็บรายได  2 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง    1. ผูชวยพนักงานจัดเก็บรายได  2 ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ
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งบดําเนินงาน รวม 802,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 352,650 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 53,000 บาท

 เพื่อจาย คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน    เชน ถายเอกสาร   - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 106 ลําดับ
ที่ 9
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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 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล สําหรับ
รถยนต  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 28,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 22/4/2564  15:03:15 หนา : 9/44



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 808,340 บาท

งบบุคลากร รวม 351,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 351,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 149,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุก
น้ําเอนกประสงค)

งบดําเนินงาน รวม 457,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 252,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรม
สัมมนา    

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

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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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 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 838,100 บาท

งบบุคลากร รวม 721,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 1.ผู
อํานวยการกองการศึกษาฯ   2.นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   
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งบดําเนินงาน รวม 116,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,960 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ   

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  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,296,310 บาท
งบบุคลากร รวม 1,570,452 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,570,452 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 894,168 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหนง ครู  จํานวน 3 คน
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ของ ครู คศ.2 จํานวน 1 คน   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 586,284 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง 1. ผู
ชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน   2. ผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 คน  , พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 คน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก  จํานวน 2 คน , พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 2,764,858 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 123,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
ค่าใช้สอย รวม 1,319,695 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา    

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเด็ก จํานวน 75,000 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

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 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

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 ถึง2564) หนาที่   86 ลําดับ
ที่ 13
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โครงการประชุมผูปกครอง จํานวน 6,455 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผู
ปกครอง  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ- เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   84 ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 648,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
- คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย2ุ-5ป)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน  40 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 24 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 90 คน  x 1,700
.-บาท   ตั้งไว  153,000.-บาท   
- คาหนังสือเรียน   สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 23 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองยาง จํานวน 15 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนาง
ชิง จํานวน 10 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 คน  x 200.-บาท   ตั้ง
ไว  9,600.-บาท   
- คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 23คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 15 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 10 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 คน  x 200
.-บาท   ตั้งไว  9,600.-บาท   
- คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 23 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 15 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 10 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 คน x 300
.-บาท   ตั้งไว  14,400.-บาท   
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 23 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองยาง จํานวน 15 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ
นางชิง จํานวน 10 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 คน x 430
.-บาท   ตั้งไว  20,640.-บาท   
      - คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยโจด จํานวน 40 คน , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
ยาง จํานวน 24 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนาง
ชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 90 คน x 245วัน x 20
บาท   ตั้งไว  441,000.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  86 ลําดับที่ 12
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน  อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   

ค่าวัสดุ รวม 1,121,763 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไม
กวาด  แกวน้ํา  ผงซักฟอก   น้ํายาลางจาน  ถวยชาม  ฯลฯ   

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 988,763 บาท

เพื่อจายเป็นคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ใหแก 
- สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโจด จํานวน 40
 คน ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยาง จํานวน 24 คน  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอนางชิง จํานวน 26 คน  รวมจํานวนทั้ง
สิ้น  90 คน x 260 วัน x 7.37 บาท  จํานวนเงิน 172,458
.-บาท   
- สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวย
โจด)  จํานวน 190 คน , โรงเรียนคลองยางนุสรณ  จํานวน 112
 คน  และโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 124 คน  รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 426 คน x 260 วัน x 7.37 บาท   จํานวนเงิน  816,305
.-บาท  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
โจด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยาง   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บอนางชิง  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต   

งบเงินอุดหนุน รวม 1,961,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,961,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(10)  อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการคายติวเขมวิชาการ                 5 กลุมสาระ
การเรียนรู ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ
 04154.067/ 096 ลว.21 ก.ค. 2563 เรื่อง สงเสนอโครงการของ
โรงเรียนบานบอนางชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 21

(11)  อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ไทย ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง   ที่ ศธ
 04154.067/ 096 ลว.21 ก.ค. 2563  เรื่อง สงเสนอโครงการของ
โรงเรียนบานบอนางชิง              - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 20

(12)  อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษดนตรีไทย-สากล  ตาม
หนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง  ที่ ศธ 04154.067/ 096 ลว.21 ก
.ค. 2563  เรื่อง สงเสนอโครงการของโรงเรียนบานบอนาง
ชิง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 23
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(13)  อุดหนุนโรงเรียนบานบอนางชิง จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามหนังสือโรงเรียนบานบอนางชิง   ที่ ศธ
 04154.067/ 119  ลว.15 ก.ค. 2562 เรื่อง ขอรับงบ
ประมาณ สนับสนุนโครงการ ประจําปงบประมาณ  2564 – เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 24

(2)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการเขาคายบรรเลงดุริยางคนักเรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/ 151  ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลหวยโจดประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 26

(3)  อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/ 151  ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลหวยโจดประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 27

(5)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมอนุรักษดนตรีไทย/สากล  ตามหนังสือ
โรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ 04154.045/ 104  ลว.14 ก.ค
. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น           (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่  92 ลําดับที่ 30

(6)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และสงเสริมศักยภาพนัก
เรียน ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ
 04154.045/ 104  ลว.14 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 ถึง2564)  หนาที่  92 ลําดับที่ 31
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(7)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
หนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ 04154.045/ 104  ลว
.14 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 32

(8)  อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิทยากร
พิเศษ  ตามหนังสือโรงเรียนคลองยางนุสรณ ที่ ศธ
 04154.045/104  ลว.14 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  94 ลําดับที่ 33

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บานหวยโจด ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความสําเร็จ  ตาม
หนังสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บานหวยโจด) ที่ ศธ
 04154.050/ 151  ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง สงโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลหวยโจดประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 25
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อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด   
จํานวน  3  โรงเรียน

จํานวน 1,704,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันดังนี้
 - สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83
 (บานหวยโจด)  (จัดสรร 100%)  จํานวน 190 คน x 200
 วัน x 20 บาท   จํานวนเงิน 760,000.-บาท   
- สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนคลองยางนุสรณ  (จัด
สรร 100 %)  จํานวน 112 คน x 200 วัน x 20 บาท   จํานวน
เงิน 448,000.-บาท   
- สําหรับเด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบานบอนางชิง  (จัดสรร 100
 %)    จํานวน 124 คน x 200 วัน x 20 บาท   จํานวน
เงิน 496,000.-บาท  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่ 89
 ลําดับที่ 19 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,174,390 บาท

งบบุคลากร รวม 565,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 565,440 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 517,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง 1.พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุก
ขยะ)  2. คนงานประจํารถขยะ  ,พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คน
งานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ตําแหนง 1.พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ
บรรทุกขยะ)   2. คนงานประจํารถขยะ  , พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน   
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งบดําเนินงาน รวม 556,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 43,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย รวม 298,330 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการตางๆ  ฯลฯ   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 56,130 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา  เชนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด - เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   65 ลําดับที่ 5

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
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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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ         

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก  ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถบรรทุกขยะ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน   คาทราย
เคมีเคลือบสารสําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลายและน้ํายาเคมีสําหรับพน
หมอกควันและพนละอองฝอย  สําหรับกําจัดยุงลาย  

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 52,500 บาท

เพื่อเป็นคาสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตพื้นที่หมูบาน จํานวน  7 หมูบาน หมูบาน
ละ  7,500.-บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  66 ลําดับที่ 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,285,374 บาท

งบบุคลากร รวม 1,119,576 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,119,576 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง            1. ผูอํานวยการกองชาง  2.นายชาง
โยธา  3.เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง           เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 139,296 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผู
ชวยนายชางโยธา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา  

งบดําเนินงาน รวม 565,798 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,798 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 85,798 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการ ตาง ฯลฯ  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน วัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน   คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ   คาซอมแซมอาคาร
สํานักงาน  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอด
ไฟฟ้า           สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  น้ํามันทา
ไม  ปูนซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส เมน
บอรด แป้นพิมพ ตลับผงหมึก ตลับหมึกเติม  โปรแกรม  อุปกรณ
เพิ่มเติม  ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการปรับปรุงป้ายสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวย
โจด

จํานวน 111,000 บาท

โครงการปรับปรุงป้ายสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวย
โจด  ติดตั้งกระเบื้องผนังหินแกรนิตโตสีดํา ขนาดกวาง 0.60 x  
ยาว 0.60 เมตร  พรอมติดตั้งตราองคการบริหารสวนตําบลหวย
โจด  และติดตั้งป้ายชื่อองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด แกะ
สลักตัวอักษรสีทองและทาสีกรอบป้ายทั้งดานหนาและหลัง  (ตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537      - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 7 ลําดับที่ 107

(2) โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด
  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตรจํานวน 1 แหง  และ ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร  จํานวน 1 แหง  พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน                   1 ป้าย  (ตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.กําหนด)  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 2

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนองคการบริหารสวนตําบลหวยโจด จํานวน 189,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวย
โจด   พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1 ป้าย     (ตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)            
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565
) หนาที่ 76 ลําดับที่ 5
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,564,702 บาท
งบบุคลากร รวม 329,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,520 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 281,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง 1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถ
กระเชา)  2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ   ตําแหนง  
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถกระเชา)  2. ผูชวย
นายชางไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 299,182 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,182 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,182 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการ ตาง ฯลฯ  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน คาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง  เชน  ถนน  คาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  คา
บํารุงรักษา   หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น   
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ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  เชน หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน ปูน
ซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ                   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  สําหรับรถกระเชา 

งบลงทุน รวม 3,936,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,936,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยโจด 
เสนโคกกลางบอขยะ

จํานวน 424,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยโจด
 เสนโคกกลางบอขยะ  ขนาด
กวาง 5 เมตร  ยาว  150 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ลงลูกรังไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน  1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด) - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 33 ลําดับที่ 11
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(2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยโจด 
เสนซอยดีไทร

จํานวน 387,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยโจด
 เสนซอยดีไทร  ขนาด
กวาง 3 เมตร  ยาว  120.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  และวางทอระบายน้ํา คอร.ศก
ขนาด 0.40 เมตร x 1.00 เมตร  จํานวน 110 ทอน พรอมบอ
พักฯ คลส.ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จํานวน 1 บอ ,บอพักฯ คลส
.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 10 บอ ,บอพักฯ คลส
.ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร จํานวน 18 บอ   พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1 ป้าย    (ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.กําหนด)                            - พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 36 ลําดับที่ 34

(3) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 2 บานหนอง
ป่าหมาก

จํานวน 472,000 บาท

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 2 บานหนองป่า
หมาก  ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ
ประจําเสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน  1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด)  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 38 ลําดับที่ 50
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(4) โครงการกอสรางถนนดินการเกษตรคลองยาง – คลองหินสิ่ว  หมู
ที่ 3 บานคลองยาง

จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางถนนดินการเกษตรคลองยาง – คลองหินสิ่ว  หมู
ที่ 3 บานคลองยาง กวาง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.70 เมตร พรอมลงลูกรังผิวการ
จราจร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 640 ลบ.ม
  และวางทอระบายน้ํา คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 
เมตร  จํานวน  4 จุดๆละ 9 ทอน  และทอระบายน้ํา คอร
.ศก ขนาด 0.80 เมตร x 1.00 
เมตร  จํานวน  1 จุด จํานวน 9 ทอน  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด) - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 74

(5) โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสายบานหวยโจด - บานบอนาง
ชิง ชวง กม.9.00 ถึง กม.9.500 (ตอยอดชวงที่ 2) หมูที่ 4 บานบอ
นางชิง

จํานวน 500,000 บาท

 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสายบานหวยโจด - บานบอนาง
ชิง ชวง กม.9.00 ถึง กม.9.500 (ตอยอดชวงที่ 2) หมูที่ 4 บานบอ
นางชิง  วางทอระบายน้ํา คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 
เมตร  จํานวน 176 ทอน พรอมบอพักฯ คลส.ขนาด 1.04 x 1.04 
เมตร จํานวน 19 บอ  และวางทอระบายน้ํา คอร
.ศก ขนาด 0.40 เมตร x 1.00 เมตร  จํานวน 115 ทอน พรอมบอ
พักฯ คลส.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 11 บอ  พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย    (ตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.กําหนด)               - พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 92
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(6) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเสาสูง จํานวน 472,000 บาท

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเสา
สูง  ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร  พรอมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ
ประจําเสาไฟฟ้า  จํานวน 11 ตน   พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน  1 ป้าย                  (ตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.กําหนด)            - พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 133

(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนอย
สนามบิน เสนไปวัดหนองคู (ชวงสุดทาย)

จํานวน 681,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนอยสนาม
บิน เสนไปวัดหนองคู (ชวงสุดทาย)  ขนาด
กวาง 4 เมตร  ยาว 304.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย   (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด)             - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 137

(8) โครงการกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 7 บานเนิน
พัฒนา

จํานวน 500,000 บาท

โครงการกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 7 บานเนิน
พัฒนา สนามกีฬากวาง  25 เมตร  ยาว 46 เมตร  พรอมอุปกรณ
สนามวอลเลยบอล ตะกรอ ฟุตซอล  งานดินถมปรับพื้นพรอมบด
อัด
แนน 85%                      กวาง  27 เมตร  ยาว 49 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.กําหนด)  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(2) 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

(3) 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

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)  อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ
.วัฒนานคร

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.วัฒนา
นคร  ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว
.8 มิ.ย. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  68                              ลําดับที่ 8
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(2)  อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําป 2564

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําป 2564  ตามหนังสือ
อําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 218,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 218,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน  และประชาชน
ตานยาเสพติด ประจําตําบลหวยโจด

จํานวน 168,500 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 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคา วัสดุ อุปกรณกีฬา ขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ลูกฟุตบอล  ลูกตะกรอ  ลูกเปตอง   ตาขายกีฬา ฯลฯ
  

วันที่พิมพ : 22/4/2564  15:03:15 หนา : 34/44



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 297,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 157,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 157,100 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ   คาใชจายในพิธีการทางศาสนา และประเพณีตาง  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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

โครงการทําบุญเยี่ยมวัดชวงเขาพรรษา จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการทําบุญเยี่ยมวัดชวง
เขาพรรษา   เชน คาเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 70                  ลําดับที่ 8

โครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 16,850 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการปฏิบัติ
ธรรม   เชน คาป้าย คาน้ําปานะฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  70  ลําดับที่ 7 

วันที่พิมพ : 22/4/2564  15:03:15 หนา : 35/44



โครงการหลอเทียนเขาพรรษา จํานวน 40,000 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 จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2563   ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   74 ลําดับที่ 21

(10)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 4,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําป 2564  ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 72  ลําดับที่ 16

(11)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจําป 2564   ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 17
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(12)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  ประจําป 2564    ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร  ที่ สก 0418.1/ว 621 ลว.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 18

(13)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ประจําป 2564   ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 73                   ลําดับที่ 19

(14)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร   จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา สิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง  ประจําป 2564 และวันแมแหง
ชาติ   ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร  ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว
.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   73              ลําดับที่ 20

(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันปยม
หาราช ประจําป 2563    ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่   70  ลําดับที่ 4
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(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 4,500 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาจังหวัดสระแกว ประจําป 2563   ตามหนังสือ
อําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น                  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่   70  ลําดับที่ 9

(4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดงานวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ   ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว
 621  ลว.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564         - เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565)  หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

(5)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําป 2564  ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 11 

(6)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานวัฒนธรรม                  เบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว  ตามหนังสืออําเภอวัฒนานคร  ที่ สก 0418.1/ว
 621  ลว.8 มิ.ย. 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่  71 ลําดับที่ 12
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(7)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 2,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมวันที่ระลึก
เจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ประจําป 2564   ตาม
หนังสืออําเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย
. 2563  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  72 ลําดับที่ 13

(8) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 2,500 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร วันพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ ประจําป 2564      ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564                               - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 14  

(9) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร จํานวน 18,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร  จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานตและวันกตัญู  ประจําป 2564   ตามหนังสืออําเภอ
วัฒนานคร ที่ สก 0418.1/ว 621  ลว.8 มิ.ย. 2563  เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น                    (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 15 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 91,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 91,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 91,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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

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 ลําดับ
ที่  36

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
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แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา รวม 1,416,736 บาท

งบบุคลากร รวม 404,996 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 404,996 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 344,996 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 971,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,740 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 28,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                               

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการ ตาง ฯลฯ  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเป็น   คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  

คาใชจายในการลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับเป็นคาอบรมสัมมนา  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน วัสดุ ครุภัณฑ ระบบประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยโจด  

ค่าวัสดุ รวม 423,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุเชนหลอด
ไฟฟ้า          สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน ทอน้ํา วาวล ขอตอ อุปกรณประปา ฯลฯ   

วัสดุอื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ประปา เชน น้ํายาคอรีน มิเตอรน้ํา สารสมชนิดน้ํา ฯลฯ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบล
หวยโจด 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มจายคลอรีน จํานวน 40,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มจายคลอรีน  จํานวน  4  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้                              - ความทนทานตอการ
กัดกรอนของสารเคมีสูง   - สามารถติดตั้งได 2 ลักษณะ บนพื้น
หรือติดผนังได 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ
.ศ.2561ถึง2565) หนาที่ 112 ลําดับที่ 5
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,479,770 บาท

งบกลาง รวม 9,479,770 บาท
งบกลาง รวม 9,479,770 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 166,570 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางฯ  ในอัตรา
รอยละหา 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,608,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู
สูงอายุ จํานวน 847 คน โดยผูสูง
อายุ 60-69 ป จํานวน 543คน x 12 เดือน x 600 บาท   ผูสูง
อายุ 70-79 ป จํานวน 207 คน x 12 เดือน           x 700 
บาท  ผูสูงอายุ อายุ 80-89 ป จํานวน 85 คน x 12 เดือน x 800 
บาท  และผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป  จํานวน 12 คน x 12 
เดือน x 1,000 บาท  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  108  ลําดับที่ 1  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,804,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน188คนx 12 
เดือนx 800บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 2  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส จํานวน 4 คน x 12 
เดือน x 500บาท  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  108 ลําดับที่ 3  

สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ สาธารณภัยตางๆ  
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยโจด  (สปสช.ตําบล
หวยโจด)

จํานวน 116,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยโจด  (สปสช
.ตําบลหวยโจด)  จํานวนประชากร  ณ
 1มิถุนายน 2563  จํานวน  6,440 คน X 45 บาท X 40 %  ตั้ง
ไว  116,000.-บาท   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561ถึง2565) หนาที่  108 ลําดับที่ 4

เงินชวยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 230,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น 1%       

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา   

วันที่พิมพ : 22/4/2564  15:03:15 หนา : 44/44


