


องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร
เขต/อําเภอ วัฒนานคร    จังหวัดสระแกว
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1271  ซอย-  ถนนสุวรรณศร  แขวง/ตําบล วัฒนานคร
  เขต/อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว  27160

พื้นที่ 198.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,731 คน
ชาย 3,845 คน

หญิง 3,886 คน



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลวัฒนานครจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,639,315.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,922,470.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,574,278.46 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 41,399,879.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 325,568.28 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 756,861.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 139,272.80 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,550.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,426,666.42 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,745,961.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 521,333.84 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 33,009,417.05 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,042,543.16 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,947,107.33 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,146,139.39 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,171,792.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,701,835.17 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 521,333.84 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,307,445.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,067,206.59 539,800.00 280,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

696,445.75 701,900.00 701,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 163,103.16 155,000.00 78,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,840.00 4,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,933,595.50 1,400,700.00 1,059,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,101,974.31 22,183,000.00 16,971,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,101,974.31 22,183,000.00 16,971,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,174,102.00 19,416,300.00 23,543,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,174,102.00 19,416,300.00 23,543,400.00

รวม 42,209,671.81 43,000,000.00 41,574,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,591,142.76 12,006,880.00 12,327,880.00

งบบุคลากร 11,721,385.00 15,748,540.00 16,315,220.00

งบดําเนินงาน 8,798,028.75 12,849,400.00 10,069,300.00

งบลงทุน 3,850,900.00 1,068,523.00 1,680,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 1,721,885.38 1,321,657.00 1,182,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,683,341.89 43,000,000.00 41,574,600.00

รวม 35,683,341.89 43,000,000.00 41,574,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,089,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,282,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,651,920

แผนงานสาธารณสุข 1,327,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,308,500

แผนงานเคหะและชุมชน 5,436,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 745,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 145,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,327,880

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,574,600



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,586,720 2,280,840 9,867,560
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,195,920 0 3,195,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,390,800 2,280,840 6,671,640

งบดําเนินงาน 2,401,000 786,000 3,187,000
    ค่าตอบแทน 265,000 201,000 466,000

    ค่าใช้สอย 1,146,000 405,000 1,551,000

    ค่าวัสดุ 405,000 130,000 535,000

    ค่าสาธารณูปโภค 585,000 50,000 635,000

งบลงทุน 35,000 0 35,000
    ค่าครุภัณฑ์ 35,000 0 35,000

                              รวม 10,022,720 3,066,840 13,089,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 346,800 0 346,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 346,800 0 346,800

งบดําเนินงาน 522,500 385,000 907,500
    ค่าตอบแทน 25,000 165,000 190,000

    ค่าใช้สอย 228,000 220,000 448,000

    ค่าวัสดุ 267,000 0 267,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,500 0 2,500

งบลงทุน 0 28,000 28,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 28,000 28,000

                              รวม 869,300 413,000 1,282,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,994,120 0 0 2,994,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,994,120 0 0 2,994,120

งบดําเนินงาน 962,000 1,278,800 145,000 2,385,800
    ค่าตอบแทน 35,000 0 0 35,000

    ค่าใช้สอย 787,000 828,800 145,000 1,760,800

    ค่าวัสดุ 140,000 325,000 0 465,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 125,000 0 125,000

งบเงินอุดหนุน 0 272,000 0 272,000
    เงินอุดหนุน 0 272,000 0 272,000

                              รวม 3,956,120 1,550,800 145,000 5,651,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 459,600 459,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 459,600 459,600

งบดําเนินงาน 588,000 588,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 448,000 448,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000
    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

                              รวม 1,327,600 1,327,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 744,000 744,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 744,000 744,000

งบดําเนินงาน 545,000 545,000
    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 440,000 440,000

    ค่าวัสดุ 45,000 45,000

งบลงทุน 19,500 19,500
    ค่าครุภัณฑ์ 19,500 19,500

                              รวม 1,308,500 1,308,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,392,060 0 511,080 1,903,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,392,060 0 511,080 1,903,140

งบดําเนินงาน 1,381,000 0 255,000 1,636,000
    ค่าตอบแทน 75,000 0 0 75,000

    ค่าใช้สอย 691,000 0 55,000 746,000

    ค่าวัสดุ 610,000 0 200,000 810,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 0 5,000

งบลงทุน 1,597,700 0 0 1,597,700
    ค่าครุภัณฑ์ 97,000 0 0 97,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,500,700 0 0 1,500,700

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000
    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000

                              รวม 4,370,760 300,000 766,080 5,436,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 135,000 135,000
    ค่าใช้สอย 135,000 135,000

งบเงินอุดหนุน 125,000 125,000
    เงินอุดหนุน 125,000 125,000

                              รวม 260,000 260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 450,000 90,000 540,000
    ค่าใช้สอย 0 350,000 90,000 440,000

    ค่าวัสดุ 0 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 205,000 0 0 205,000
    เงินอุดหนุน 205,000 0 0 205,000

                              รวม 205,000 450,000 90,000 745,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 130,000 145,000
    ค่าใช้สอย 0 130,000 130,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 15,000 130,000 145,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,327,880 12,327,880
    งบกลาง 12,327,880 12,327,880

                              รวม 12,327,880 12,327,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,089,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,282,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,651,920

แผนงานสาธารณสุข 1,327,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,308,500

แผนงานเคหะและชุมชน 5,436,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 745,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 145,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,327,880

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,574,600

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบลวัฒนานคร มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลวัฒนานคร และโดยอนุมัติของนายอําเภอวัฒนา
นคร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,574,600 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,574,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวัฒนานครปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวัฒนานครมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประยูร   เรียเต็ม)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ )

ตําแหนง นายอําเภอวัฒนานคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร
อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 465,123.67 497,806.00 704,596.83 319,800.00 -87.49 % 40,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 177,686.32 162,843.72 171,788.76 100,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 115,112.00 116,572.00 190,821.00 120,000.00 100.00 % 240,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 757,921.99 777,221.72 1,067,206.59 539,800.00 280,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 200.00 4,010.00 200.00 2,400.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,707.20 2,483.20 2,473.50 2,400.00 8.33 % 2,600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 12,001.00 5,089.00 7,607.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 415,200.00 489,360.00 500,080.00 500,000.00 -22.00 % 390,000.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 177,000.00 177,000.00 177,000.00 58.19 % 280,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,170.00 1,070.00 1,140.00 1,100.00 -9.09 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 4,983.00 6,370.00 3,510.25 6,400.00 9.38 % 7,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 93,150.00 1,976.00 0.00 1,800.00 294.44 % 7,100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 500.00 500.00 2,500.00 -100.00 % 0.00

หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 60.00 125.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 528,211.20 684,108.20 696,445.75 701,900.00 701,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 5,000.00 6,100.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 117,949.45 147,308.09 157,003.16 150,000.00 -49.33 % 76,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 117,949.45 152,308.09 163,103.16 155,000.00 78,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 55,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 7,850.00 3,930.00 1,840.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,850.00 3,930.00 6,840.00 4,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 371,224.58 485,284.78 538,529.16 500,000.00 -19.20 % 404,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,520,083.01 9,391,415.04 9,696,923.50 9,500,000.00 -23.16 % 7,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,934,745.98 3,227,247.21 3,037,886.59 3,300,000.00 -27.27 % 2,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104,588.75 92,380.78 103,024.53 92,000.00 -2.17 % 90,000.00
     ภาษีสุรา 1,494,218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,600,890.33 5,840,608.52 6,380,983.16 5,900,000.00 -23.73 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 55,766.25 46,744.39 51,754.26 46,000.00 -21.74 % 36,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,515.13 45,430.87 56,176.11 45,000.00 -8.89 % 41,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,471,539.00 2,777,238.00 2,236,197.00 2,800,000.00 -21.43 % 2,200,000.00

หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,550.00 2,530.00 500.00 0.00 100.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,601,121.33 21,908,879.59 22,101,974.31 22,183,000.00 16,971,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,004,862.00 16,283,100.00 18,174,102.00 19,416,300.00 21.26 % 23,543,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,004,862.00 16,283,100.00 18,174,102.00 19,416,300.00 23,543,400.00
รวมทุกหมวด 36,072,915.97 39,809,547.60 42,209,671.81 43,000,000.00 41,574,600.00

หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,574,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 280,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 40,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 240,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 701,700 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,600 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 390,000 บาท

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 280,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 7,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 7,100 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 78,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 76,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,971,500 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 404,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,300,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,400,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

หน้า : 1/2



คาภาคหลวงแร จํานวน 36,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 41,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,200,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,543,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 23,543,400 บาท

หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

อําเภอ วัฒนานคร   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,574,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,022,720 บาท

งบบุคลากร รวม 7,586,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,195,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกฯ 244,800 บาท และคา
ตอบแทนรายเดือน รองนายกฯ  269,280 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงนายก 21,000
 บาท และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก จํานวน 21,120
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 21,000
 บาทและคาตอบแทนพิเศษ รองนายก จํานวน 21,120 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

หนา : 1/55



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,511,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน- ส.อบต. 2,246,400
 บาท  ประธานสภา 134,640 บาท –รองประธานสภาฯ 110,160
 บาท เลขานุการสภาฯ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,390,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,808,000 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด อบต.วัฒนา
นคร (นักบริหารงานระดับกลาง) รองปลัด อบต.วัฒนานคร (นัก
บริหารงานระดับตน) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานระดับ
ตน)นิติกร ชํานาญการ นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ นักทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานและเงินเพิ่มสําหรับผูมี
คุณวุฒิเฉพาะ (นิติกร) และสําหรับตําแหนงฯลฯ ตั้งจายจากราย
ได สํานักปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็น
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู ตําแหนง ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) และ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงรองปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับตน) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (บริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน) ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,108,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต พนักงานจางทั่วไป
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ตําแหนงแมบาน ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป ตําแหนงยาม ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต พนักงานจางทั่วไป ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,401,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น ฯลฯ  
-เพื่อจายคาตอบแทนกรรมการและคณะทํางานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานเลือก ตั้งผูบริหารและ ส. อบต.  หรือเลือกตั้งตาม
หนังสือสั่งการคาตอบแทนคณะกรรมการตามคําสั่งแตงตั้งเป็นราย
กรณีฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนคณะกรรมการสอบแขง
ขัน สอบคัดเลือก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
 ตั้งจายแจกเงินรายได สํานักปลัด
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 1,146,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายคาใชจายตามโครงการฯ เป็นคาพัฒนาระบบสารบรรณ
เล็กทรอนิกส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาใชจายในการฝึกอบรมศีลธรรม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรมพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และพนักงานทั่วไป ประจําป 2564 ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 336,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ คาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เขา
ปกหนังสือ ขอบังคับตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาวารสาร และ สิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ เชน
คาแบกสัมภาระ คาบริการกําจัด ปลวก คาจัดทําปาย และ
อื่น ฯลฯ 80,000 บาท คาธรรมเนียม ลงทะเบียน ดําเนิน
คดี 10,000 บาท คาจางเหมาบริการแรงงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ จํานวน 2 คนๆละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12
 เดือน 216,000 บาท  คาเชาพื้นที่อินเตอรเน็ต 10,000 บาท คา
ประกันอุบัติเหตุ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ คาใช
จายเกี่ยวกับการรับรองตอนรับคณะบุคคล คาใชจายเกี่ยวกับการ
รับรองในการประชุมสภาและประชุมประจําเดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
และ สมานฉันทของคนในชาติ เพื่อพิทักษรักษาไวทั้งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีหรือราชพิธี โครงการ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว ฯลฯ สําหรับพิธีการในวันสําคัญตางๆตามวาระและ
โอกาส ที่จําเป็น คาพวงมาลา พานพุมดอกไม พวงมาลา ชอ
ดอกไม คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัลในการจัดกิจกรรม กิจ
กรรรมรับเสด็จตางๆที่มีความเหมาะสมการอํานวยความสะดวกให
กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและราชพิธีตางๆ กิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย (18 มีนาคม ของทุกป)ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด 

คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง ผูบริหาร สมาชิก อบต. จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งผู
บริหาร/สมาชิก อบต.ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด
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คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ประจําป 
2564

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอบรม ใหความรู โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน/ประชาคมจัดทําแผนพัฒนา ประจําป 2564
 ประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา อบต. ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือที่ มท 0891/4ว.856 ลว. 12 มีนาคม 2553 ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

คาใชจายในการชดใชคาเสียหายสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทด
แทน ในกรณี รถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีความผิดตองชดใชคา
เสียหายหรือคาสินไหมทดแทน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ตามหนังสือ มท.0808.4/ว1033 ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรสําหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช
จาย อื่นๆที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภา อบต.ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
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คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต.วัฒนานคร จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต.วัฒนานคร
การฝึกอบรม คาลงทะเบียนอบรม คาสัมมนา คาใชจายใน
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการของ อบต.ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท 
-โครงการสงเสริมการรับรู การมีสวนรวมของประชาชน เชนการ
ประชาสัมพันธ การจัดประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ ในภารกิจและ
นโยบายตางๆ จํานวน 10,000 บาท
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เชนการจัดทําปายประชา
สัมพันธ ขั้นตอนระยะเวลา การใหบริการ จํานวน 20,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาทตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน คาสิ่งของเครื่อง
ใช เชน กระดาษ ปากกาสมุด แฟม แฟมกลาวรายงาน น้ําดื่ม ธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณฯลฯ จํานวน 50,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่จําเป็นในการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิก อบต.จํานวน  130,000  บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน ไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหอง
น้ํา กระดาษชําระ น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ตางๆในการซอมแซม ของสํานัก
งาน เชนไม น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ ตะปู คอน
คีม จอบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็นสําหรับใชกับรถยนต
รถจักยานยนต แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ตลับลูกปืน
หมอน้ํารถยนต สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร น้ํากลั่น
น้ํามันเครื่องฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คาน้ํามัน
ดีเซล เบนซินน้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับใชกับรถยนต รถจักยาน
ยนต เครื่องตัดหญาฯลฯ ของ อบต.วัฒนานคร ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล เมาส เมนบอรด เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แรม หัวพิมพ หมึกพิมพ ตลับหมึก อิงค
เจ็ท/เลเซอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินเดือนรายได สํานักปลัด

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเป็นสําหรับปฏิบัติงานฯ ที่
ไมเขาลักษณะ ประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไฟฟา สําหรับที่ทําการ อบต. กิจกรรม
ตางๆใน อบต.ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ํา บาดาล สําหรับที่ทําการ อบต
.และบริการประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยแลง ขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค สําหรับประชาชนภายในตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาบริการโทรศัพท สําหรับที่ทําการ อบต. ตั้งจาย
จากเงิน รายได สํานักปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาบริการฝากสงหนังสือ
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบ
ทึบ จํานวน1 หลัง ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอม
แซมบํารุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุงรักษาโครง
สรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็น
ตน รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
และรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลางฯลฯตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,066,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,280,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,280,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,657,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับตน) ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)  ตําแหนง เจาพนักงานการ
เงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชํานาญงาน) ตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุ(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมตางๆของพนักงานสวนตําบล เจา
พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตําแหนงเจา
พนักงานจัดเก็บรายได (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตั้งจายจากเงิน
รายได กองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวย ตําแหนงผู
อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) ตั้งจายจาก
เงินรายได กองคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 513,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งจายจากเงิน
รายได กองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจายจากเงินราย
ได กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 786,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุม
งาน กอสราง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
 จํานวน 130,000 บาท    -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทน
อื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล(โบนัส ) สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย
จากเงินรายได กองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากราย
ได กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นการจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 165,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร จาง
เหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท คาจางเหมาบริการ
ตําแหนง จางเหมาบริการงานภาษีทั่วไป  จํานวน 1 คน
จํานวน 155,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสํารวจภาษีที่ดินฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจภาษีที่ดิน ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง 
คาใชจายโครงการออกหนวยจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการออกหนวยจัดเก็บภาษี ตั้งจายจาก
เงินรายได กองคลัง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงิน
รายได กองคลัง

คาใชจายในการฝึกอบรมบุคลากรกองคลัง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรม คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา
บุคลากร กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจายจากเงินราย
ได กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชนเครื่องเขียน แบบ
พิมพ แฟม กระดาษ ตรายาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  กองคลัง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพรตั้งจายจากเงินรายได กอง
คลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แผนซีดี ตลับหมึกอิงคเจ็ท ตลับ
หมึกเลเซอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรณีย แสตมป์ คาสง
อีเอ็มเอส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 869,300 บาท

งบบุคลากร รวม 346,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 346,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 171,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปฏิบัติงานงาน/ชํานาญ
งาน  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 127,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
น้ํา ) ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
น้ํา) ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 522,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ เชนรถยนตกูชีพ กูภัย อบต รถ
บรรทุกน้ําวาลวเปด/ปดน้ํา เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาเย็บหนังสือ คาถายเอกสาร จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ คาถายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 10,000
 บาท คาเอกสาร คาฟลม เอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
 จํานวน 10,000 บาท 
คาจางเหมาบุคคลชวยปฏิบัติงานดานการปองกันภัยฯ ระยะ
เวลา 12 เดือนๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 267,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ เชน
กระดาษ แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพ ธงชาติ น้ํา
ดื่ม ดินสอ ปากกา ตูตางๆ ไมบรรทัด ยางลบ คลิป ลวด
เสียบ เทป พีวีซี แผนใส กระดาษคารบอน เครื่องคิดเลข พระบรม
ฉายาลักษณ ตรายาง ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได สํานักปลัด   

หนา : 14/55



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  แบตเตอรรี่ ยาง
นอก ยางในกรวยจราจร หมอน้ํารถยนต หัวเทียน น้ํามันเบรค
 ฯลฯ สําหรับรถ อปพร.
รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน รายได สํานักปลัด  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จาร
บี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับ รถ อปพร รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงิน รายได สํานักปลัด

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเวชภัณฑ การปฐมพยาบาลเบื้องตน ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ เจาหนาที่ อปพร  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ยศ ถุงเทา รองเทา ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา วัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
หมึก แบบเลเซอร แบบอิงเจ็ท เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน  20  เครื่อง ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด  
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเป็นสําหรับงานปองกันฯ ที่
ไมเขาลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท สําหรับ ศูนย อปพร.ตําบลวัฒนา
นคร ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหนาที่
ตามคําสั่ง กรณีเกิดภัยพิบัติเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต หรือ
กรณีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด

หนา : 16/55



ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม อปพร.ทีมกูชีพกู
ภัย ทีมแพทยฉุกเฉิน ทีมบุคคลที่ชวยเหลือปฏิบัติงานดานการ
ปองกันภัย ฝายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารกิจกรรมตางๆของ อปพร.
เป็นการสงเสริมความรู และซักซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปองกันและแกไขปัญหาภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย และภัย
ธรรมชาติตางๆ การปฏิบัติการกูชีพกูภัย เกี่ยวกับงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมจิตอาสา/บําเพ็ญสาธารณประโยชน ประจําป 2564 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม บําเพ็ญสาธารณประโยชน เนื่องใน
วัน อปพร 22 มีนาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล อป
พร และทีมกูชีพกูภัยตําบลวัฒนานคร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคการบริหาร
สวนตําบลวัฒนานคร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับผูเขาอบรมมีความรู และศักยภาพ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนใหโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ใหมีความเข็มแข็ง
และมีทักษะ ความรูความชํานาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะสง
ผลใหประชาชนในทองถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยรักษา
วินัยจราจร
เพื่อใหผูนําสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไดรับความรูเรื่อง
กฎระเบียบวินัยจราจรและการขับขี่ ที่ปลอดภัย ฯลฯ 

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานตประจําป 2564

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2564 ชวงเทศกาล
สงกรานต 2564  การปองกันอุบัติทางถนน ใหแกเด็กนัก
เรียน การใหความรู และสรางจิตสํานึกในการปองกัน
อุบัติเหตุ การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM วิทยุสื่อสารความถี่สําหรับ
ราชการ 136-174 MHz. สําหรับติดตั้งประจําที่เป็นเครื่องแมขาย 
กําลังสงไมนอยกวา 10 วัตต

จํานวน 28,000 บาท

   เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM วิทยุสื่อสารความถี่
สําหรับราชการ
   136-174 MHz. สําหรับติดตั้งประจําที่เป็นเครื่องแมขาย กําลัง
สงไมนอยกวา 10 วัตต
- 136.0000 – 174.0000 MHz.
- 199 CHANNELS
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2 TONE/5 TONE (By Software)
- DTMF FUNGTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- 51 GROUP OF CTCSS
- MEMORY DISPLAY MODE
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- DUPLEX FUNCTION
- TIME-OUT TIME
- AUTO POWER OFF
- SCRAMBLER FUNCTION
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- MICORPHONE CONTROL SETUP
- PROGRAM BY SOFTWARE
- ETC
พรอมอุปกรณครบชุด ไดแก ตัวเครื่อง, เพาเวอรซัพพลาย, ไมคโค
รโฟน, ฐานยึดเครื่อง
สายไฟตอเขาเครื่อง, คูมือการใชงานภาษาไทย ตั้งจายจากเงินราย
ไดสํานักปลัด 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,956,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,994,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,994,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,957,080 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวนการกอง
การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการ การศึกษา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตั้งจายจากเงินราย
ได กองการศึกษา -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ตําแหนง
ครู จํานวน 4 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ตั้ง
จายจากเงินรายได กองการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  กองการศึกษา ของเจา
พนักงานธุรการ การศึกษา (ปฏิบัติ ชํานาญงาน) ตั้งจายจากเงิน
รายได กองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษตาม
กฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน) ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงขา
ราชการ บุคลากร ทางการศึกษา ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ตั้ง
จายจากเงินรายได กองการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 482,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 คน เป็นเงิน 482,640 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผดด
 จํานวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงแม
บาน จํานวน 1 คน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000
 บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตามภารกิจ 1
 ตําแหนง
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผดด 2
 ตําแหนง 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจางทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 962,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได 
กองการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายจากเงินรายได กอง
การศึกษา    

ค่าใช้สอย รวม 787,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 560,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คนงานทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก 
-คาจางเหมาบริการ จํานวน 1 คน
- คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 
- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสารทาง
ราชการ และจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได กองการศึกษา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 197,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแหง
ชาติประจําป 2564 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการเลี้ยงตอนรับบุคคล ฯลฯ
 จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทําแผน
การศึกษา แผนยุทธศาสตร (2561-2564) แผนประจําปงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ศพด จํานวน 5
 ศูนย 
1.โครงการสงเสริมนันทนาการของเด็กปฐมวัยประจําป 2564
 จํานวน 50,000 บาท
2.โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง ประจําป 2564
 จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑการศึกษา
เชน คอมพิวเตอร ตูโต๊ะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณเครื่อง
ปรับอากาศ อุปกรณการเรียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ สํานักงาน เครื่องใช เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ เชนกระดาษ แฟม เครื่องเขียน สิ่งพิมพ น้ําดื่ม ธง
ชาติ ปากกา ดินสอ สี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาด แกวน้ํา น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษา

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ วัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แปลงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย สังกะสี อิฐ
หรือซีเมนต
บล็อค คอน ตะปู กระเบื้อง คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวา
น เลื่อยมือ กบไสไม เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอตางๆ โถ
สวม อางลางมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ราวพาดผา เครื่องวัด
ขนาดเล็ก ตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนตลับหมึก แผนบันทึก
ขอมูล น้ําหมึกปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษา

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน วัสดุอุปกรณที่ไมเขาประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,550,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,278,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 828,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 828,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนในการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 280,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารสถาน
ศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-สนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 548,800 บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 320,000 บาท

-คาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารเสริม(นม)สําหรับ ศพ
ด. และโรงเรียนบานเนินผาสุก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเด็กใน ศพด อบต
.วัฒนานคร เชนชุดทําแผล ยาสามัญประจําบาน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับ ศพด อบต วัฒนานคร ศพด บาน
หนองแสง ศพด บานทางหลวง 
ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับ ศพด อบต.วัฒนานคร ศพด
 บานหนองแสง ศพด บานทางหลวง ตั้งจายจากเงินรายได กอง
การศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 272,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 272,000 บาท

เพื่อสนับสนุน คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเนิน
ผาสุก จํานวน 272,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 20 หนา 59

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 145,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการนิทรรศการ การแสดงผลงาน
ทางการศึกษาและกิจกรรมสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง
ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก และระดับประเทศ ประจําป 2564
  จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสายใยสัมพันธโรงเรียนพอ
แม ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบานรักการ
อาน ประจําป 2564 จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,327,600 บาท

งบบุคลากร รวม 459,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 459,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

-เพื่อจายเป็น เงินเดือน นักวิชาการสาธารณสุข /อนามัยและสิ่ง
แวดลอม ตั้งจากเงินรายได สํานักปลัด
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จพง.ธุรการปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู ตั้งจากเงินราย
ได สํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 588,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด
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คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 448,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 138,000 บาท

-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสารทางราชการ จาง
เหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท
-คาจางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวยธุรการ/สาธารณสุข จํานวน 1
 คนๆละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาทตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด
-คาจางเหมาบริการสํารวจจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุนัขและ
แมวจํานวน 20,000 บาท ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขันติยราชนารี ป 2561-2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับเป็นเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ กับการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมของพนักงานสวน
ตําบลหรือลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
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โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย (คาบริการกําจัดขยะ
มูลฝอย)

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการคาใชจายเกี่ยวกับการทิ้งขยะ
มูลฝอย(คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย)โดยมีคากําจัดขยะมูล
ฝอย ตามหนังสือเทศบาลตําบลวัฒนานคร ที่ สก 61003/ ว.43
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

โครงการทําหมันสุนัขและแมว ถาวร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการทําหมันสุนัขและแมว ถาวร
ดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี ป 2560-2565 คายา
เวชภัณฑ คาวัสดุ ประชาสัมพันธ รายการอื่น คาตอบแทนเจา
หนาที่ปศุสัตว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามคาจัดทําโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา และแมว ของ อบต
.วัฒนานคร

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจา
ฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติยราชนารี ป 2560-2565 คา
ยาเวชภัณฑ คาวัสดุ ประชาสัมพันธ รายการอื่นคาตอบแทนเจา
หนาที่ปศุสัตว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ผูรับผิดชอบงานฉีดวัคซีน
ปองกันโรคไขเลือดออกและพนยุงลาย

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณ
สุข ผูรับผิดชอบงานรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและพนยุง
ลาย ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได สํานักปลัด
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โครงการรณรงคปองกันแกไขปัญหาโรคระบาดหรืออันตรายจากเชื้อ
โรค

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศูนยชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ โครงการเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของ
โรคตางๆ กับประชาชนในเขตตําบลวัฒนานคร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะการกําจัดขยะที่ตนทาง การแปรรูป ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามคาวัสดุวิทยาศาสตร วัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา พรอมอุปกรณ เข็ม ไชคริง ถุงมือยาง ผาปดปาก ฯลฯ
จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรสารเคมีที่ใชในการพนหมอกควัน
ปองกันโรคไขเลือดออกพรอมอุปกรณทรายอะเบทถุงมือยาง
อุปกรณ 
ปองกันปดปาก/จมูก ชุดปองกัน ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได สํานักปลัด
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมีที่ใชในการพนยาฆาเชื้อ
โรคไวรัสระบาดหรือการแพรระบาดของเชื้อโรคตางๆ พรอมวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการระงับโรคระบาดของเชื้อโรคตางๆพรอม
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการระงับโรคติดตอโรค ฯลฯ
 จํานวน 20,000 บาท    
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ องคกรภาคประชาชน องคกรการกุศล
องคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 
บาท จํานวน 14 หมูบาน

จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน องคกรตางๆ ภายในตําบล ดานสาธารณ
สุขโครงการตามพระราชดําริหมูบาน
ละ 20,000 บาท จํานวน 14 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป สํานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,308,500 บาท

งบบุคลากร รวม 744,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 744,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ) ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป สํานักปลัด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ โฆษณาเผยแพร คาจางทํา
ของ คาจางทําปาย คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร สําหรับเป็น
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต.วัฒนานคร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต.วัฒนา
นคร การฝึกอบรม คาลงทะเบียนอบรม คาสัมมนา คาใชจายใน
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใน
การปฏิบัติหนาที่ ราชการของ อบต ใหแกพนักงาน ตามระเบียบ
กําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 380,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการของงานสวัสดิการ
1.โครงการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนกิจกรรมการประกอบ
อาชีพของผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส กลุมเด็ก
เยาวชน กลุมสตรี/แมบาน และประชาชนในตําบล เชนคา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ คา
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ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คา
ปาย คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของและจําเป็นใน
การดําเนินงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด  จํานวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 41 ลําดับที่ 1
2โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ “ชอลําดวน
เกมส เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเอกสาร คา
กระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาปาย คาเชาเครื่องเสียง และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการดําเนิน
งาน จํานวน  30,000  บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หนา 41 ลําดับ 21
3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และจัดตั้ง  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหลง
เรียนรู สงเสริมและสนับสนุนใหความรูแกผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ประชาชน  ในตําบลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมสง
เสริม ดานการลดรายจาย เพิ่มรายได  และการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาเอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็น
ในการดําเนินงาน ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 41 ลําดับที่ 23
4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ วัฒนธรรมและสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น -เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษและ สงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น  การถายทอด
ศิลปะและภูมิปัญญาทองถิ่น การละเลนพื้นบาน เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ที่ใชในการฝึกอบรม คาเอกสารคา
กระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ ฯลฯ  จํานวน 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 45 ลําดับ 21
5.โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัย
ผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) -เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดทํา
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โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัยผู
สูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุมของผูสูง
อายุ ในการทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ เชน คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาเอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คา
เชาเครื่องเสียง   คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ จํานวน  250,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 46 ลําดับที่ 22 ตั้งจาย
จากเงินรายไดสํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
ตางๆ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ แฟมเอกสาร ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
คิดเลข ซองจดหมาย วารสาร หนังสือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชนกระดาษเขียน
โปรสเตอร แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่อง พิมพ เมาส แปนพิมพ แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563  
ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va (480 watt) จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารอง
ไฟฟา นาด ขนาด 800 VA (480 Watts) คุณลักษณะพื้นฐาน- มี
กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที -เป็นไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563
 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,370,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,392,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,392,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,060 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) และตําแหนง นายชาง
โยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆชองพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนายชาง
โยธา(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผอ.กอง
ชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) ตั้งจากจากเงินรายได กองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 576,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ ผช
.จพง.ธุรการ ผช.นายชางไฟฟา ผช.นายชางโยธา พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดเบา(รถกระเชาไฟฟา) ตั้งจายจากเงินรายได กอง
ชาง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเพิ่มเติมตางๆของพนักงาน ผช.ธุรการ ผช.ชางไฟฟา ผช
.ชางโยธาพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกระเชาไฟฟา) ตั้ง
จายจากเงินรายได กองชาง 

งบดําเนินงาน รวม 1,381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได กองชาง
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ค่าใช้สอย รวม 691,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 541,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานใชแรงงานทั่วไป จํานวน 2
 คน เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 216,000
  บาท
-คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ คาถายเอกสารแบบ
แปลน 10,000 บาท
-คาบริการงาน อบต.คาลางฟลมและอัดขยายภาพ คาจางทําปาย
โฆษณาประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจางเหมาบริการ
ตางๆ  50,000 บาท
-คาจางเหมาบริการเครื่องจักรกลหนัก เชน รถไถ รถแมคโคร
 ฯลฯ 100,000 บาท
-คาใชจายในการดูแลรักษาและคุมครองที่ดินสาธารณะ
ประโยชน เชน การระวางที่ดินเพื่อตรวจสอบน.ส.ล. การดําเนิน
คดี การรังวัดทําแผนที่การจัดระเบียบที่ดินสาธรณะ
ประโยชน 15,000  บาท
-คาจางเหมาบริการโครงการขุดลอกผักตบชวาตามนโยบาย
รัฐบาล โครงการคลองสวยน้ําใส ฯลฯ 150,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได กองชาง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรองรับและพิธีการ คาใชจายใน
การฝึกอบรมบุคลากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่พึงเบิกได ตั้งจายเงินรายได กองชาง
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คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

คาใชจายในการสํารวจแนวเขตระหวางตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจแนวเขตระหวางตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได กองชาง 

คาใชจายในการสํารวจเพื่อจัดทําผังเมืองชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจเพื่อจัดทําผังเมืองชุมชน ตั้ง
จายจากเงินรายได กองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง เชน
รถยนต ตู โต๊ะ และครุภัณฑ ซึ่งอยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก คาสิ่งของที่
ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินครุภัณฑที่เป็น
ทรัพยสินและระบบประปาหมูบาน ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง 

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา เครื่องเขียน แบบพิมพ เครื่อง
เขียน กระดาษ ตลับหมึก แฟม ตรายางเครื่องคิด
เลข ซองกระดาษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุไฟฟา และวิทยุ โคมไฟพรอมขาและ
กาน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ สวิตซไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
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วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แลงทาสี ปูซีเมนต ปูนขาว  ทราย สังกะสี อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก คอน ตะปู กระเบื้อง คีม ชะแลง จอบ  เสียม สิ่ว ข
วาน สวาน เลื่อยมือ กบไสไม เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอ
ตางๆ โถสวม อางลางมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ราวพาด
ผา เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กอง
ชาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา น้ํามันเบนซิน น้ํามันโซลาน้ํามันหลอลื่อ
ตางๆ ฯลฯ สําหับรถบรรทุกเททาย รถสวนกลางของกองชาง ตั้ง
จายจากเงินรายได กองชาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณา/เผยแพรปายประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา ตลับหมึก แผนซีดี น้ําหมึกชนิดเติม ฯลฯ ตั้งจาย
จากรายได กองชาง 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา วัสดุอุปกรณที่ไมเขาตามประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ ตั้งจายจากรายได กองชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง 
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งบลงทุน รวม 1,597,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้นั่งทํางาน จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินราย
ได กองชาง

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดกระจก 3 หลัง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อใชจายเป็นคาตูเก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดกระจก จํานวน 3
 หลัง หลังละ 5,000 บาท ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใช
วิธีสืบราคาเพื่อหาราครกลางจากผูประกอบการคาประเภทเดียว
กัน  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของเพิ่มเติม (ถามี) -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)หนาที่ 73 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน หลังละ 5,500
 บาท จํานวน 3 หลัง -เป็นไปตามบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได
กองชาง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานจํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง CPU ไมนอยกวาแกน 4
 หลัก (4 core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิดSOLID state Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ฃอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ
. 2563 ประกาศ ณ.วัที่ 12 พฤษภาคม  2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได  กองชาง
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เครื่องพิมพสําหรับงานพิมพขนาด A 3 จํานวน 30,000 บาท

-เพี่อจายเป็นคาเครื่องพิมพสํานักงานสําหรับงานพิมพขนาด A3
 จํานวน 2 เครื่องๆละ15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
คุณสมบัติ
เครื่องพิมพอิงคเจ็ทระบบตลับหมึก 5 สี
Auto Power ON เปดสวิทชการทํางานอัตโนมัติโดยเชื่อม
ตอ USB
ตลับหมึกขนาด XXL แบบใหม พิมพงานไดมากกวา 2.6 เทา
พิมพเอกสารที่เป็นตาราง และงานเขียนแบบ CAD ไดสูงสุดถึง
ขนาด A3
ความละเอียดงานพิมพ 9,600 ? 2,400 dpi.
ความเร็วการพิมพขาวดํา 14.5 ภาพ/นาที, สี 10.4 ภาพ/นาที
พิมพภาพถายดวยความเร็วขนาด 4 ? 6 นิ้ว (ไรขอบ) ภายใน
เวลา 36 วินาที ถาดปอนกระดาษรองรับสูงสุด 150 แผน
ใชตลับหมึก PGI-751 BK , CLI-751 BK/C/M/Y ตั้งจายจากเงิน
รายได กองชาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปา หมูที่ 1 บานพราว ซอยปาสักและซอยคลองตาออด จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 1 บานพราว ซอย
ปาสัก และซอยคลองตาออด ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ
.สระแกว (ตามแบบของการประปาสวน
ภูมิภาค เขต 2 ชลบุรี กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานทางหลวง 
ซอย 2

จํานวน 482,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บานทางหลวง ซอย 2 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ
.สระแกว ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 860 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.วัฒนานคร กําหนด)  ตั้ง
จายจากเงินรายได กองชาง
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โครงการขุดลอกสระน้ํากลุมหนองไมแกว หมูที่ 6 บานหนองคุม จํานวน 318,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการขุดลอกสระน้ํากลุมหนองไมแกว หมู
ที่ 6 บานหนองคุม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว สภาพ
เดิม ขนาดเดิมกวาง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ขุดลอกใหมเป็น
กวาง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร (ขุดลอก
ความลึกเพิ่ม 3 เมตร) หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 7,200 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินราย
ได กองชาง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเหมาในการเขียนแบบโครงสรางหรือคาออกแบบ
สิ่งกอสราง คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก
-เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางและตามสัญญาแบบปรับราคา
ได(คา k) ไวในสัญญากอสราง ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอวัฒนา
นคร หรือ ขยายเขตน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาค อําเภอ
วัฒนานคร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ลําดับที่ 25 หนา 35 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 766,080 บาท
งบบุคลากร รวม 511,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 511,080 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 451,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) และพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 3 คน ตั้งจาก
จากเงินรายได กองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางทั่วไป คนงานประจํา
รถบรรทุกขยะจํานวน 3 คน เป็นเงิน 36,000 บาทและ พนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(รถบรรทุก
ขยะ)จํานวน1 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได กองชาง

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดตอหรือโรคที่เป็นอันตรายตอสุข
ภาพผูปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดตอหรือโรคที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพผูปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งจายจากเงิน
รายได กองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงและซอมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ
 ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจายเงินรายได กองชาง
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุงานบานครัว คาสิ่งของเครื่องใชที่จําเป็นตางๆ
เชนไมกวาด น้ํายาทําความสะอาดรถบรรทุก น้ํายาฆาเชื้อ
โรค สําหรับรถบรรทุกยะมูลฝอย ฯลฯ จํานวน 15,000 บาท -คา
จัดซื้อถังขยะ จํานวน 50 ใบ 50,000 บาท สําหรับรองรับขยะมูล
ฝอย ในเขตตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย เชน แบตเตอรรี่ ยางรถยนต ยางใน น้ํามันเบรก ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได กองชาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยน้ํามันเบนซิน น้ํามันโซลา 80,000 บาท ประเภทจาระบี น้ํา
กลั่นน้ํามันเครื่อง 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเครื่องแตงกายสําหรับพนักงาน เจาหนาที่จัดเก็บขยะ
มูลฝอย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ สําหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได กองชาง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 135,000 บาท

1โครงการ อบต.เคลื่อนที่ทองถิ่นสัมพันธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริการประชาชน  ประจําป 2564 (กิจกรรม
ออกตรวจเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ ฯลฯ)  -เพื่อจาย
เป็น คาจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนที่ทองถิ่นสัมพันธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริการประชาชน ประจําป 2564 (กิจกรรมออก
ตรวจเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ) เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ ที่ใชในการฝึกอบรม คาเอกสารคากระเป๋า หรือสิ่ง
บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ คาเชาเตนท คาใช
จายเกี่ยวกับการออกหนวยบริการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 จํานวน   10,000  บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หนา 42 ลําดับ 4
2โครงการอบรมพัฒนาแกนนําเด็ก เยาวชน ตําบลวัฒนา
นคร  -เพื่อจายเป็น คาจัดทําโครงการอบรมพัฒนาแกนนํา
เด็ก เยาวชน ตําบลวัฒนานคร  เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ที่ใชในการฝึกอบรม คาเอกสารคากระเป๋า หรือสิ่งบรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาเครื่องเสียง  คาตกแตงสถานที่ คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
จํานวน 20,000  บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)หนา 42 ลําดับ 3
3โครงการปองกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว  -เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดทําโครงการ
ปองกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว  ฯลฯ เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คา
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ตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ จํานวน   30,000  บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 42 ลําดับ 9
4โครงการสานสัมพันธ..สายใยรักครอบครัวอบอุน -เพื่อจาย
เป็น คาใชจายในการจัดทําโครงการสานสัมพันธ..สายใยรักครอบ
ครัวอบอุน ฯลฯ  เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คา
ตกแตงสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ จํานวน 25,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)หนา 43 ลําดับ 11 
5โครงการกิจกรรมวันผูพิการ -เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัด
กิจกรรมวันผูพิการ เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คา
ตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ จํานวน  50,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 43 ลําดับ 12
ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 125,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร (อุดหนุนที่วาการอําเภอวัฒนา
นคร)จํานวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 69 ลําดับ 25
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
สระแกว) จํานวน 50,000 บาทตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หนา 69 ลําดับ 25
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการอุดหนุนที่วาการอําเภอ
วัฒนานคร ของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด โครงการปองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรวัฒนา
นคร จํานวน 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 69 ลําดับ 25
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร) จํานวน 15,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 69 ลําดับ 25

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 205,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ที่วาการอําเภอวัฒนานคร
ตาม โครงการฯ - กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช ประจําป 2563
 วันที่ 13 ต.ค. 63 จํานวน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หนา 66 ลําดับ 17
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันปยะมหาราช ประจําป 2563 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จําน
วน 2,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 66 ลําดับ 15
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนาจังหวัดสระแกว ประจําป 2563 วันที่ 1
 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,500 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 66 ลําดับ 16
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิ
พลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ วันที่ 5
 ธันวาคม 2563 จํานวน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 66 ลําดับ 16
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัด
กิจกรรม วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศววรมหาราช วันที่ 18-24 ม
.ค. 64 จํานวน 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนา 66 ลําดับ 18
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
งาน กาชาดจังหวัดสระแกว วันที่ 14-20 กุมภาพันธ 2564 จําน
วน 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 66 ลําดับ 19
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันที่ระลึก  มหาเจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วันที่ 31
 มีนาคม 2564 จํานวน 2,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 67 ลําดับ 20
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันจักรีบรมราชวงค วันที่ 6 เมษายน 64จํานวน 2,500 บาท ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 65 ลําดับ 11
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันสงกรานต  และวันกตัญูอําเภอวัฒนานคร ประจําป 2564 วัน
ที่ 13 เมษายน 2564 จํานวน 18,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 67 ลําดับ 22
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันคลายวันสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564 วัน
ที่ 25 เมษายน 2564 จํานวน 4,000 บาท ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 66 ลําดับ 24
-เพื่อจายเป็นคาใชจายพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล ประจําป 2564 จํานวน 2,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 68 ลําดับ 27
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ประจําป 2564 วันที่ 3 มิถุนายน 2564
 จํานวน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 68 ลําดับ 27
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว ประจําป 2564 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จํานวน 25,000
 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 68
 ลําดับ 26
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
งานวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2564 และวัน
แมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 69 ลําดับ 33
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
ของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนา
นคร จํานวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256
1-2565) หนา 68  ลําดับ 25
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ ประจําป 2564 จํานวน 15,000 บาท ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 68   ลําดับ 25 ตั้งจาย
จากเงินรายได กองการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 350,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล
 จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาฟุตบอลเขาพรรษา/ออก
พรรษา จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลเพื่อสรางความ
ปรองดองสมานฉันท จํานวน 30,000 บาท การแขงขันกีฬาตอ
ตานยาเสพติด 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได กองการ
ศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ ของ
อบต.วัฒนานคร ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณี เชนประเพณีสง
กราต งานลอยกระทง งานกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ 50,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมแหพระบรมสารีริกธาตุวัดนคร
ธรรม ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมศาสนา เชน การจัดงานแห
เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ จํานวน30,000
 บาท
 ตั้งจายเงินรายได กองการศึกษา

หนา : 51/55



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เครื่องใชตางๆ ทางการ
เกษตร เชน จอบ เสียมใบตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย สังกะสี อิฐ หรือ ซีเมนตบล็อก กระเบี้อง
 ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไส
ไม เหล็กเสน  ทอน้ําบาดาล ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ราวพาดผา เครื่องวัดขนาด ตลับเมตร ฯลฯ
 เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร - พันธพืช - ปุ๋ย – วัสดุเพาะ
ชํา -ผาใบและ ผาพลาสติก สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได สํานักปลัด

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดําเนินการในการอนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวด
ลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานัก
ปลัด รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการไมเขา
ลักษณะ
-เพื่อจายเป็นคาใชตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
 จํานวน 30,000 บาท แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 60 ลําดับ 6
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 60 ลําดับ 7
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จํานวน30,000
 บาท แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 60 ลําดับ 11
-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรักน้ํา รักษปา รักษาแผน
ดิน จํานวน 10,000 บาท แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 60 ลําดับ 8
ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,327,880 บาท

งบกลาง รวม 12,327,880 บาท
งบกลาง รวม 12,327,880 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จังหวัดสระแกว สง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียว สําหรับพนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,484,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนละ 600 บาท จํานวน 730
 คน เป็นเงิน 5,256,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนละ 700 บาท จํานวน 260
 คนเป็นเงิน 2,184,000 บาท บาท
-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนละ 800 บาท จํานวน 90
 คนเป็นเงิน 864,000 บาท บาท
-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนละ 1,000 บาท จํานวน 15
 คนเป็นเงิน 180,000 บาท บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,448,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ คน
ละ 800 บาท จํานวน 230 คน เป็นเงิน 2,208,000 บาท คน
พิการ คนละ 1,000 บาท จํานวน 20 คน เป็น
เงิน 240,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน35คนๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่ว
ไป สํานักปลัด

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจําเป็น
เรงดวนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือ
การชวยเหลือประชาชนตามคําสั่งศูนยชวยเหลือประชาชน อบต
.วัฒนานคร ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวัฒนานคร จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวัฒนา
นคร ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
.0891.3/ว.1514 ลว.26 กรกฏาคม 2554  ตั้งจายจากเงินราย
ได สํานักปลัด
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 283,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทอง
ถิ่น (กบท) ในอัตรารอยละ1 ของงบประมาณรายได (ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.5/ว.34 ลว.19 กย
 2557 และที่ มท.0808.5/ว.1264 ลว.30 พค 2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได สํานักปลัด

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 40,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาบําเหน็จใหแกลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด 
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