
แบบ ผด 01

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 13 30.23 5,794,200      25.86 กองชาง

รวม 13 30.23 5,794,200     25.86

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
   2.1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม
   2.2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.3. แผนงานงบกลาง
   2.4. แผนงานสังคมสงเคราะห 4 9.30 80,000           0.36

รวม 4 9.30 80,000          0.36

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

   3.1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
   3.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 9.30 105,000         0.47 สํานักปลัด

รวม 4 9.30 105,000        0.47

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเท่ียว
   4.1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   5.1. แผนงานการเกษตร 2 4.65 10,000           0.04 สํานักปลัด

รวม 2 4.65 10,000          0.04
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บัญชสีรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)

แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    6.1.แผนงานการศึกษา 3 6.97 3,367,100      15.03 กองการศึกษา

    6.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 6.97 400,000         1.79

รวม 6 13.94 3,767,100     16.82

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

   7.1 แผนงานสาธารณสุข 3 6.98 364,000         1.62 สํานักปลัด

   7.2 แผนงานงบกลาง 5 11.62 12,204,400    54.48 กองสวัสดิการสังคม

รวม 8 18.60 12,568,400   56.10

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

    8.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 4.65 50,000           0.22 สํานักปลัด,กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 4.65 50,000          0.22

ผด.02/1 4 8.88 27,300           0.12

รวม 4 8.88 27,300          0.12

รวมทั้งส้ิน 43 100 22,402,000   100
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ (ผลผลิต) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค  - เพื่อจัดซื้อลําโพงอเนกประสงคชนิดลอลาก จํานวน 6,800 อบต.หวยแหง สํานักปลัด

ชนิดลอลาก จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด 1.ลําโพงขนาด 15 นิ้ว 2.กํา

 1 เครื่อง ลังขับ 650 w 3.มีบูลทูธ 4.ไมคลอย 2 ตัว 5.มUีSB 

/SD เลน MP3/FM พรอมรีโมทคอลโทรล 6.AC:160

 - 260V/50-60Hz BUILT-IN แบตเตอรี่ 12V7AH

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาํเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี
แบบ ผด 02/1

1.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูท่ี 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเกบ็น้ําบริเวณฝายบานไร หมูท่ี 7 (บริเวณฝายบานไร)

 - 260V/50-60Hz BUILT-IN แบตเตอรี่ 12V7AH

 (แบตเตอรี่แหงในตัวเครื่อง) 7. มีลอลากพรอมมือจับ

งายในการเคลื่อนยาย 8.ฟงกชั่น MIC PRIORITY

เบาเสียงดนตรี อัตโนมัติ ขณะพูดไมค  9.ชอง DC 

10.ชองเสียบไมค 2 ชอง พรอมปุมปรับVolume

11.ชอง AUX INPUT ตอ CD/MD PLAYER 12.ชอง

AUX OUTPUT ชองตอลําโพงภายนอก 13.ชองRCA

OUTPUT ตอเครื่องเลนCD,DVD.SAMART PHONE 

 14.มี LED บอกสถานะ MP3/FM/POWER/BAT

TERY LOW/CHARGE 15.ปุมปรับ MIC ECHO/

TONE/VOLUME/BASS/TREBLE FOR KARAOKE

16.ชวงความถี:่2xVHF 174-270MHz 

17.กําลังสง :10mW ระยะหาง 50 เมตร
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ (ผลผลิต) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา  จํานวน 1 6,500 อบต.หวยแหง กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง 

1.กระแสไฟเชื่อม 20 - 160 Amp

แบบ ผด 02/1

1.ประเภทครุภัณฑโรงงาน

พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ. 2564

1.กระแสไฟเชื่อม 20 - 160 Amp

2.แรงดันไฟฟา 220+/-10%
3.กระแสเชื่อม 160 แอมปเต็ม ขนาดกระทัดรัด

น้ําหนักเบา

4.สามารถใชงานไดตอเนื่องกับลวดขนาด 2.6 - 3.2

MM.

3 ซื้อสวานไฟฟากระแทก  - เพื่อจายเปนคาซื้อสวานไฟฟากระแทก 7,000 อบต.หวยแหง กองชาง

จํานวน 1 ตัว จํานวน 1 ตัว มีคณุสมบัติ ดังนี้

1.กระแสไฟฟา 220 โวลต ขนาดไมต่ํากวา 750 

วัตต

2.ใชสําหรับเจาะผนังอิฐ ปูน ดวยโหมดหัวกระแทก

โดยเฉพาะและรองรับการเจาะแผนไมและเหล็กได

พรอมตอกสวาน
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ (ผลผลิต) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ซื้อสวานไรสาย  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไรสาย มีคุณสมบัติ 7,000 อบต.หวยแหง กองชาง

จํานวน 1 ตัว ดังนี้

1.สวานไรสาย 3 ระบบ พรอมระบบกระแทกปูน

เจาะไม ขันสกรู

2.แบตเตอรรี่ไมต่ํากวา 18 โวลต จํานวน 2 กอน

3.สามารถปรับหมุนซาย - ขวา ได พรอมดอกสวาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. 213,000 หมูที่ 1 กองชาง

หมูที่ 1 กวาง 3 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร (บริเวณบานนาง

คิดเปนพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 333 ตารางเมตร เพลินจิต ไกรสุนทร

ไหลทางลูกรังสองขางตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาตร เลิศภพ ถึงนาย

ดินลูกรังไมนอยกวา 9.99 ลบ.ม. หมูที่ 1 (บริเวณ จําเรียง เขียวไสว)

บานนางเพลินจิต ไกรสุนทรเลศิภพ ถึงนายจําเรียง

เขียวไสว)

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565พ.ศ. 2564

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)

เขียวไสว)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 39/42

2 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. 1,026,700 หมูที่ 10 กองชาง

หมูที่ 10 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 (บริเวณบเริ่มตน

เมตร คิดเปนพื้นที่ คลส. ไมนอยกวา 1,600 จากเขตหมู 9 - 

ตารางเมตร ไหลทางลูกรังสองขางตามสภาพพื้นที่ บานนายเลิศ

และมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 36 ลบ.ม. ชางทอง

หมูที่ 10 (บริเวณเร่ิมตนจากเขตหมู 9 - บาน

นายเลิศ  ชางทอง)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 39/42

5

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. 500,000 หมูที่ 4 กองชาง

หมูที่ 4 กวาง 3 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร (บริเวณณบานนาย

คิดเปนพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 783 ตารางเมตร นอย พรหมผาง)

ไหลทางลูกรังสองขางตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาตร

ดินลูกรังไมนอยกวา 23.49 ลบ.ม. หมูที่ 4 (บริเวณ

บานนายนอย พรหมผาง)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 39/42

4 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 536,000 หมูที่ 5 กองชาง

หมูที่ 5 3 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน (บริเวณบานนาย

พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 819 ตารางเมตร ไหลทาง มลเทียน ภูเลาสิงห 

ลูกรังสองขางตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาตรดินลูกรัง  -  หมู 2 )

ไมนอยกวา 24.57 ลบ.ม. วางทอขนาด คสล.ขนาด

 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 3 จุด ๆ ละ 4 ทอน 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 3 จุด ๆ ละ 4 ทอน

รวมเปนจํานวน 12 ทอน หมูท่ี 5 (บริเวณบานนาย

มลเทียน ภูเลาสิงห - หมู 2)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 40/42

5 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 4 เมตร 292,000 หมูที่ 6 กองชาง

หมูที่ 6 ยาว 115 เมตร หนา หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ (บริเวณบานนาย

คสล.ไมนอยกวา 460 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง สมปอง มีสมบัติ -

สองขางตามสภาพพ้ืนที่ และมีปริมาตรดินลูกรังไม บานนางสาววาริณี

นอยกวา 10.35 ลบ.ม. หมูที่ 6 (บริเวณบานนาย เจริญริบ)

สมปอง มีสมบัติ - บานนางสาววาริณ ี เจริญริบ)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 40/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

6 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 189,600 หมูที่ 7 กองชาง

หมูที่ 7 3 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ คสล. ไมนอย (บริเวณบานนาง

กวา 285 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังสองขางตาม สาวคําศิลป กอง

สภาพพ้ืนที่ และมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 8.55 พูล - นายรังสรรค

ตารางเมตร วางทอชนาด คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 พรมโชติ)

เมตร จํานวน 2 จุดๆ ละ 4 ทอน รวมเปนจํานวน

8 ทอน หมูท่ี 7 (บริเวณบานนางสาวคําศิลป กองพูล

 - นายรังสรรค พรมโชต)ิ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 40/42

7 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ถนนกวาง 517,900 หมูที่ 8 กองชาง

หมูที่ 8 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน (บริเวณบานนาย

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

หมูที่ 8 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน (บริเวณบานนาย

พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทาง ประสิทธิ์ นอยบาน

ลูกรังสองขางตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาตรดินลูกรัง โงง)

ไมนอยกวา 18 ลบ.ม. วางทอขนาด คสล.ขนาด

0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด ๆ ละ 5 ทอน

รวมเปนจํานวน 5 ทอน หมูท่ี 8 (บริเวณบานนาย

ประสิทธิ์ นอยบานโงง)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 41/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

8 โครงการขยายทอเมน  - เพ่ือจายเปนคาขยายทอเมนประปาหมูบาน 200,000      หมูท่ี 3 กองชาง

ประปาหมูบาน หมู 3 หมูที่ 3 ขยายทอเมนประปาหมูบาน ใชทอ pvc (บริเวณบาน

2 นิ้ว ชั้น 13.50 ชนิดหัวบาน ระยะทาง 1,500 นายไพวัลย บุญ

เมตร (บริเวณบานนายไพวัลย บุญเกลือ - บาน เกลือ - บานนาง

นางปรีดา สมยา) ปรีดา  สมยา)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 39/46

9 โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังโคมไฟ 120,000 หมูที่ 2 กองชาง

พรอมติดต้ังโคมไฟสาธารณะ สาธารณะ หมูท่ี 2 บริเวณบานนายสงดั จันพางาม บริเวณบานนาย

หมูที่ 2  - ถนนสายแกงคอยบานนา (ทั้งน้ีเปนไปตาม สงดั จันพางาม -

ประมาณการของการไฟฟากําหนด) ถนนสายแกงคอย

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย บานนา

ป 2565  หนา 32/42

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ป 2565  หนา 32/42

10 โครงการติดตั้งโคมไฟ  - เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโคมสาธารณะพรอมพาดสาย 681,000 หมูที่ 9 กองชาง

สาธารณะพรอมพาดสาย และมิเตอร หมูท่ี 9 บริเวณ ดังน้ี บริเวณ ดังนี้

และมิเตอร หมูท่ี 9 จุดที่ 1 สามแยกดอกไมไฟ - หมู 8 จุดที่ 1 สามแยก

จุดที่ 2 ขางทางดวน ดอกไมไฟ - หมู 8

จุดที่ 3 ซอย 3 (ทั้งน้ีเปนไปตามประมาณการของ จุดท่ี 2 ขางทาง

การไฟฟากําหนด) ดวน 

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จุดที่ 3 ซอย 3

ป 2565  หนา 32/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

11 โครงการติดตั้งโคมไฟ  - เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสาธารณะพรอมพาด 95,000 หมูที่ 11 กองชาง

สาธารณะพรอมพาดสาย สายและมิเตอร หมูท่ี 11 (บริเวณอูนายทองพูน (บริเวณอูนายทอง

และมิเตอร หมูท่ี 11 กิ้งการจร - บานนายนิวัฒน กมลเพ็ชร พูน กิ้งการจร - 

(ทั้งน้ีเปนไปตามประมาณการของการไฟฟากําหนด) บานนายนิวัฒน 

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย กมลเพ็ชร)

ป 2565  หนา 32/42

12 โครงการขุดลอกฝาย  - เพ่ือจายเปนคาโครงการขุดลอกฝายบริเวณนาดี 653,000 หมูที่ 12 กองชาง

หมูที่ 12 (บริเวณฝาย คิดเปนปริมาณดินขุดและวัชพืชไมต่ํากวา 22,680 (บริเวณฝายบาน

บานนาด)ี ลูกบาศกเมตร นาด)ี

13 โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ํา  - เพ่ือจายเปนคาโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ํา 770,000 หมูที่ 7 กองชาง

บริเวณฝายบานไร หมูท่ี 7 (บริเวณฝายบานไร) หมูที่ 7 คิดเปนปริมาณดินและ (บริเวณฝาย

วัชพืชไมนอยกวา 27,000 ลูกบาศกเมตร บานไร)

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

วัชพืชไมนอยกวา 27,000 ลูกบาศกเมตร บานไร)

9

    หมายเหตุ   โครงการที่ 12,13  ไดรับการอนุมัติกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน) งบประมาณป พ.ศ.2564 ในคราวประชมุสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564

                  เมื่อ วันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 













2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.4.  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการครอบครัวสานรัก  - เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการ 10,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

สามวัย สานสัมพันธ ครอบครัวสานรัก สามวัย สังคม

ครอบครัว สานสัมพันธครอบครัว

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)
แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

ครอบครัว สานสัมพันธครอบครัว

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2565  หนา 30/42

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อจายเปนคาโครงการ 50,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

เศรษฐกิจพอเพียง สังคม

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2565  หนา 30/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 โครงการสงเสริมอาชีพ  - เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริม 10,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส ผูวางงาน อาชีพผูดอยโอกาส ผูวางงาน สังคม

ผูสูงอายุ คนพิการ และ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส

ผูปวยเอดส  - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2565  หนา 30/42

4 โครงการอบรมสงเสริม  - เพื่อจายเปนคาโครงการอบรม 10,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

4 โครงการอบรมสงเสริม  - เพื่อจายเปนคาโครงการอบรม 10,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

อาชีพสตรีตําบลหวยแหง สงเสริมอาชีพสตรีตําบลหวยแหง สังคม

และครอบครัว และครอบครัว

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2565  หนา 31/42
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติ 60,000 อบต. สํานักปลัด

ทางถนนชวงเทศกาล เหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และวันอื่นๆ หวยแหง

ตลอดทั้งป เชน คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ

คาน้ําดื่ม คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับ

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

พ.ศ.2565พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 
 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)

คาน้ําดื่ม คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับ

โครงการ ฯลฯ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 18/42

2 โครงการอบรมใหความรูในการ  - เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมใหความรูในการปองกันแกไข 15,000 อบต. สํานักปลัด

ปองกันแกไขปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดใหกับเยาวชนในเยาวชนในสถานศึกษา หวยแหง

เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่

ที่อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาและ

ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร

คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 

คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ในการอบรม ฯลฯ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 19/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 โครงการอบรมใหความรูงาน  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูงาน 15,000 อบต. สํานักปลัด

ปองกันอัคคีภัย - ไฟปา อปพร. ปองกันอัคคีภัย - ไฟปา อปพร.และเยาวชน เชน คาใช หวยแหง

และเยาวชน จายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  

คาสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก 

คายานพาหนะ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรม ฯลฯ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 19/42

4 โครงการอบรมใหความรูใหกับ  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูให 15,000 อบต. สํานักปลัด

อปพร.และประชาชนทั่วไปใน กับ อปพร.และประชาชนทั่วไปในการปองกันและ หวยแหง

การปองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชและ

สาธารณภัย การตกแตงสถานที่อบรม คาสมนาคุณในการดูงาน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ

วิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอ่ืนที่ 

จําเปนในการอบรม ฯลฯ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 20/42
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1. แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการคุมครองดูแลบํารุง  - เพื่อจายเปนคาโครงการ 5,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากร สังคม

และสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2564  หนา 42/46

2 โครงการรักษน้ํา รักษปา  - เพื่อจายเปนคาโครงการรักษ 5,000 ตําบลหวยแหง กองสวัสดิการ

รักษาแผนดิน น้ํา รักษปา รักษาแผนดิน สังคม

ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและ

ปา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ร.9 และ

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี

นาถ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2564  หนา 42/46
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 แผนงานการศกึษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ 1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลาง 514,000 อบต. กองการ

บริหารสถานศึกษา วันศูนยพัฒนาเด็ก หวยแหง ศกึษาฯ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาหาร

กลางวนัสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)
แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

กลางวนัสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค

การบริหารสวนตําบลหวยแหง จํานวน 100 

คน (อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน)

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 24/42

2 เงินอุดหนุนสวนราชการ  - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําอาหารกลางวัน 2,604,000 อบต. กองการ

เด็กอนุบาล 2 - ป.6 (สังกัด สพฐ.) เขตตําบล หวยแหง ศึกษาฯ

หวยแหง จํานวน 620 คน อัตรามื้อละ 21

บาท จํานวน 200 วัน

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 26/42

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

15

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565



  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ 249,100 อบต. กองการ

คาใชจายในการจัดการศกึษา จัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หวยแหง ศึกษาฯ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2.1 คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 170,000

บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จัดสรร สําหรับเด็กอายุ 2-5 ป อัตราคนละ

1,700 บาท/ป

2.2 คาหนังสือเรียน จํานวน 14,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับ

เด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป

2.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 14,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนจัดสรร

สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200 บาท/

ป  ป  

2.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 21,000

บาท

 - เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรร

สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 300 บาท/

ป

2.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 30,000

บาท

 - เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรร

สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 430 บาท/

ป

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 25/42
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการกีฬาตานยาเสพติด  - เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการจัดงาน 200,000 อบต. กองการ

กีฬาตานยาเสพติด เชน คาอาหาร,เคร่ืองดื่ม หวยแหง ศึกษาฯ

คาเวที คาเคร่ืองไฟ ของรางวัล ฯลฯ  

รายละเอียดตามโครงการของ อบต.หวยแหง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

แบบ ผด 02

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

รายละเอียดตามโครงการของ อบต.หวยแหง

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 33/42

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการจัดงานวัน 100,000 อบต. กองการ

เด็กแหงชาติ เชน คาอาหาร,เคร่ืองดื่ม คาเวที หวยแหง ศึกษาฯ

คาเคร่ืองไฟ ของรางวัล ฯลฯ

รายละเอียดตามโครงการของ อบต.หวยแหง

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 33/42
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 โครงการสืบสานประเพณี  - เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการจัดงาน 100,000 อบต. กองการ

สงกรานต โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตตําบล หวยแหง ศกึษาฯ

หวยแหง ประจําป 2565 เชน คาอาหาร,

เคร่ืองดื่ม คาเวที คาเชาเคร่ืองเสียง เต็นท เวที

เกาอี้ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ ของ

อบต.หวยแหง

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 34/42

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ป 2565  หนา 34/42
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7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการคัด  - เพ่ือจายเปนคาโครงการฝกอบรม 15,000 อบต. สํานักปลัด

แยกขยะ ในเขตอบต. เก่ียวกับการคัดแยกขยะ ในเขต อบต. หวยแหง

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 27/42

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอด  - เพ่ือจายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค 109,000 อบต. สํานักปลัด

ภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา หวยแหง

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02
องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)
แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผกูพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

ภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา หวยแหง

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจานองนางเธอ

พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรม บรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราช เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัคซีนปองกันโรคพิษ

นารี สุนัขบา ฯลฯ

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 27/42

3 โครงการเงินอุดหนุนดําเนินตาม  - เพ่ือจายเปนคาโครงการเงินอุดหนุน 240,000 อบต. สํานักปลัด

พระราชดําริดานสาธารณสุข ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน หวยแหง

หมู ละ 20,000 บาท ละ 20,000 บาท

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 28/42
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7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

7.2. แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการ 9,450,000 อบต. กองสวัสดิการสังคม

สรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ หวยแหง

ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)
แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบล 

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 44/46

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  - เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับ 2,464,800 อบต. กองสวัสดิการสังคม

สนุนสวัสดิการทางสังคมผูพิการหรือ หวยแหง

ทุพพลภาพในเขตรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 44/46
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 36,000 อบต. กองสวัสดิการสังคม

ชวยเหลือสงเคราะหและสวัสดิการ หวยแหง

ผูปวยเอดสในเขตรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 5 คนๆละ 500.- บาท

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 45/46

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

4 เงินสมทบระบบหลัก เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลัก 243,600 อบต. กองสวัสดิการสังคม

ประกันสุขภาพใน ประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ หวยแหง

ระดับทองถ่ินหรือ พ้ืนที่ตามประกาศคณะกรรมการหลัก

พื้นที่ (สปสช) ประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวนัที่ 29

กันยายน 2552 และตามหนังสือดวน

ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่

11  พฤศจิกายน 2552

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 45/46
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย

5 เงินสมทบกองทุน  - เพื่อจายเปนเงนิสมทบเขากองทุนเงิน 10,000 อบต. สํานักปลัด

เงินทดแทน ทดแทนเปนรายป ในอัตรารอยละ 0.2 หวยแหง

ของคาจริงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท.

0808.2/ว 4172 ลว. 24 สิงหาคม 2561

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2564  หนา 43/46

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ป 2564  หนา 43/46

22









8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

  ที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย

1 โครงการบูรณาการบริหารจัดการ  - เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนโครงการ 20,000 อบต. สํานักปลัด

ศูนยปฏิบัติการรวมในกรชวยเหลือ บูรณาการบริหารจัดการศนูยปฏิบัติการรวม หวยแหง

ประชาชนขององคกรปกครองสวน ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ทองถ่ิน  อําเภอแกงคอย ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี ประจําป 2565 จังหวัดสระบุรี 2565 ปกครองสวนทองถ่ิน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02
องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

 1.โครงการขุดลอกฝาย หมูที่ 12 (บริเวณฝายนาด)ี 2.โครงการขุดลอกฝายเก็บน้ําบริเวณฝายบานไร หมูที่ 7 (บริเวณฝายบานไร)
แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกันเงิน(ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน)งบประมาณป พ.ศ 2564 

จังหวัดสระบุรี ประจําป 2565 จังหวัดสระบุรี 2565 ปกครองสวนทองถ่ิน

ปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ ระดับอําเภอใหแกองคการบริหารสวน

ใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตําบลชะอม

ชะอม  - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 14/42

2 โครงการจัดงานงานพระราชพิธี  - เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนใหกับที่วาการ 30,000 อบต. สํานักปลัด

การจัดกิจกรรมจิตอาสา อําเภอแกงคอย โครงการจัดงานงานพระ หวยแหง

เนื่องในวันสําคัญของไทย และ ราชพิธี การจัดกิจกรรมจิดอาสา เนื่องใน

ประเพณีวัฒนธรรม อําเภอแกงคอย วันสําคัญของไทย และประเพณีวฒันธรรม

จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ประจําป

2565 งบประมาณ 2565

 - ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป 2565  หนา 14/42
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