




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 74,952,938.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,664,153.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,751,322.64 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 40,528,697.42 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 97,044.29 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 287,046.23 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 256,451.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 25,362.50 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,761,828.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,100,964.85 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 28,314.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 27,143,180.70 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,450,919.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,133,819.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,346,992.42 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,389,518.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,821,932.18 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 28,314.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 0.00 11,304,000.00 11,310,000.00

งบบุคลากร 0.00 10,523,410.00 11,362,160.00

งบดําเนินงาน 0.00 6,713,700.00 8,023,540.00

งบลงทุน 0.00 4,366,900.00 5,413,300.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 3,116,400.00 2,071,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 0.00 36,034,410.00 38,190,000.00

รวม 0.00 36,034,410.00 38,190,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,057,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 455,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,254,100

แผนงานสาธารณสุข 430,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 890,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,288,100

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,310,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,190,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,942,220 2,445,940 9,388,160
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,025,500 2,445,940 6,471,440

งบดําเนินงาน 3,384,840 855,100 4,239,940
    ค่าตอบแทน 253,000 365,100 618,100

    ค่าใช้สอย 2,055,452 350,000 2,405,452

    ค่าวัสดุ 720,000 120,000 840,000

    ค่าสาธารณูปโภค 356,388 20,000 376,388

งบลงทุน 260,500 159,200 419,700
    ค่าครุภัณฑ์ 260,500 159,200 419,700

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000
    รายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000

รวม 10,597,560 3,460,240 14,057,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 455,000 455,000
    ค่าตอบแทน 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 430,000 430,000

รวม 455,000 455,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 602,400 423,600 1,026,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 602,400 423,600 1,026,000

งบดําเนินงาน 385,000 1,151,600 1,536,600
    ค่าตอบแทน 75,000 45,000 120,000

    ค่าใช้สอย 190,000 336,200 526,200

    ค่าวัสดุ 70,000 770,400 840,400

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 115,500 0 115,500
    ค่าครุภัณฑ์ 15,500 0 15,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,576,000 1,576,000
    เงินอุดหนุน 0 1,576,000 1,576,000

รวม 1,102,900 3,151,200 4,254,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 340,000 340,000
    ค่าใช้สอย 340,000 340,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 90,000

รวม 430,000 430,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 320,000 320,000
    ค่าใช้สอย 320,000 320,000

รวม 320,000 320,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000
    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

รวม 125,000 125,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 5/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 450,000 50,000 60,000 560,000
    ค่าใช้สอย 450,000 50,000 60,000 560,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 240,000 30,000 330,000
    เงินอุดหนุน 60,000 240,000 30,000 330,000

รวม 510,000 290,000 90,000 890,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 948,000 0 948,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 948,000 0 948,000

งบดําเนินงาน 462,000 0 462,000
    ค่าตอบแทน 232,000 0 232,000

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 130,000

งบลงทุน 103,800 4,774,300 4,878,100
    ค่าครุภัณฑ์ 103,800 0 103,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,774,300 4,774,300

                              รวม 1,513,800 4,774,300 6,288,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,310,000 11,310,000
    งบกลาง 11,310,000 11,310,000

รวม 11,310,000 11,310,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอ เมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

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

หมวดภาษีจัดสรร
     คาธรรมเนียมสนามบิน(ยังไมมีกฎหมายรองรับ) 0.00 0.00 2,630.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 0.00 586,701.75 520,000.00 -21.90 % 406,127.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 10,610,223.25 7,828,200.00 -5.52 % 7,395,700.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,410,166.16 0.00 3,018,281.07 2,898,220.00 27.96 % 3,708,532.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 138,331.59 94,000.00 263.86 % 342,028.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,429,589.08 0.00 5,648,011.83 5,549,230.00 16.20 % 6,448,468.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 49,771.13 47,000.00 12.11 % 52,690.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 50,159.48 36,460.00 56.86 % 57,190.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 0.00 657,708.00 708,200.00 0.14 % 709,209.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 6,839,755.24 0.00 20,761,828.10 17,681,310.00 19,119,944.00

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 29,690.00 0.00 100.00 % 250,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 435.00 272,000.00 -92.65 % 20,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 0.00 56,537.29 168,000.00 27.98 % 215,000.00

วันที่พิมพ : 25/3/2564  20:00:01 หนา : 1/3



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

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 10,580.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 97,242.29 460,000.00 505,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,289.20 1,100.00 100.00 % 2,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 23,105.75 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 11,040.00 0.00 136,920.00 120,000.00 4.32 % 125,180.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 50.00 0.00 640.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 2,630.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 70,398.28 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

2,500.00 0.00 23,220.00 0.00 100.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 27,703.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,590.00 0.00 287,046.23 144,100.00 172,380.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 256,451.45 227,000.00 -3.08 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 256,451.45 227,000.00 220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 11,000.00 8,000.00 -75.00 % 2,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 14,362.50 14,000.00 42.86 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 25,362.50 22,000.00 22,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

17,248,478.00 0.00 19,125,364.85 17,500,000.00 3.72 % 18,150,676.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,248,478.00 0.00 19,125,364.85 17,500,000.00 18,150,676.00
รวมทุกหมวด 24,101,823.24 0.00 40,553,295.42 36,034,410.00 38,190,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,190,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 505,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 215,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 172,380 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 125,180 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,119,944 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 406,127 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,395,700 บาท
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,708,532 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 342,028 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,448,468 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 52,690 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 57,190 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 709,209 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,150,676 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 18,150,676 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

อําเภอ เมืองสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,190,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,597,560 บาท

งบบุคลากร รวม 6,942,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือตางๆ ที่
เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท
2. เงินเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนในอัตรา
เดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 269,280
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มถึงฉบับ
ปัจจุบัน และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 2 คนในอัตรา
เดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 21,120 บาท  ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้ 
1.คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท
2.คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
อัตราเดือนละ 880 บาท/คนจํานวน 12 เดือนเปนเงิน 21,120
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มถึงฉบับ
ปัจจุบัน และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มถึงฉบับปัจจุบัน 
และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1

 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 134,640 บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทจํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22

 อัตรา ในอัตรา
คนละ 7,200 บาท เดือนละ 158,400 บาทจํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 1,900,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,025,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลหนองบอนประจําปี
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก พนักงานสวนตําบล
ที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน และพนักงานสวนตําบลที่จะไดเลื่อน
ระดับระหวางงบประมาณประจําปีงบประมาณ ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด นิติกร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  นักทรัพยากร
บุคคล นักพัฒนาชุมชน เจาหนักงานธุรการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และจํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2561-2563)            ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน 84,000 บาท 
     - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา สังกัด
สํานักปลัด จํานวน 21,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางรายเดือน ใหแก พนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน สังกัด สํานักปลัด  ตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 79,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด  ตั้งจายจาก
เงินรายไดสํานักปลัด

เงินเดือนพนักงานถายโอน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานสูบน้ํา(ถาย
โอน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสํานักปลัด

เงินอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายใหพนักงานจางที่ไดรับอัตราคาตอบแทนถึงขั้นสูงสุดของ
ตําแหนง จนไมอาจไดรับการเลื่อนอัตราคาตอบแทนได ตั้งจาย
จากเงินรายไดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 3,384,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

4.1 เงินคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่อัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  50,000
  บาท  
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน  ใหแก  บุคคลที่ไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบล  เชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงที่
วาง) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
4.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน  50,000  บาท
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
สังกัดสํานักปลัด  ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ  ใหแก  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกรณี
ที่ปฏิบัติงานเรงดวน ไมสามารถทําใหแลวเสร็จในเวลาราชการ
ได ฯลฯและรายจายอื่นๆที่เขาลักษณะประเภทนี้ ตั้งไว 25,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือสัญญาเชาซื้อหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพื่อจัดซื้อที่อยูอาศัย ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล ผูมีสิทธิ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตั้งไว 108,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ไดสํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแกพนักงานสวน
ตําบลโดยจายตามสิทธิ์เบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งไว 20,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 2,055,452 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 815,452 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวาง บรรทุกคาเชาทรัพยสิน         
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาธรรมเนียม
ตางๆ คาจางเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ คาจางเหมาบริการคน
งานทั่ว คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคํา
พิพากษาคาจางเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
สํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

2.1  คารับรองจํานวน  10,000 บาท (ใหตั้งจายไดไมเกินรอย
ละ 1 ของรายไดจริงในปีที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให)
-เพื่อสําหรับจายเปนคาอาหาร           
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปน
ตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายจาก
เงินรายไดสํานักปลัด
2.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
จํานวน 40,000 บาท  
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจายจากเงินรายไดสํานัก
ปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  โดยจายเปนคาจัดทํา
ซุมเฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพร
ผาริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ ดอกไม ธูป เทียน คาพานพุมถวาย
สักการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวงดุริยางค และคาใชจาย
อื่นที่จําเปน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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คาใชจายในการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด

โครงการจัดตั้งวางระบบโทรศัพทภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ภายในสํานักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ
.2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝีกอบรมจริยธรรมของผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยจายเปนคาตอบ
แทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ คาเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาพิมพ
เอกสาร คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญที่ระลึก คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ตั้งจายไดไม
เกินรอยละ 3ของรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป
ของปีงบประมาณที่ผานมา)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานัก
ปลัด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน 
หนาที่ 138 ลําดับที่ 39
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ตางๆ สมาชิกกลุมตางๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หัวหนา
สวนราชการในพื้นที่ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผูนําชุมชน /ผูนําองคกรตางๆ /สมาชิกกลุม
ตางๆ  /อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/หัวหนาสวนราชการ
ในพื้นที่ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน (ตั้งจายไดไมเกินรอยละ 3 ของรายไดทุกประเภท
และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผานมา) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 138 ลําดับที่ 39

เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม อีกทั้งใหความรวม
มือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และหรือสมาชิก
วุฒิสภา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน 
หนาที่ 138 ลําดับที่ 38 
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สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ   ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนา ไปประชุมเชิง
ปฏิบัติการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล      สมาชิกอปพร.และ
บุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการในอํานาจหนาที่และ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงิน
ไดสํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ เชน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุยานพาหนะ วัสดุกอ
สราง วัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากรายไดสํานักปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เปนวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิปเข็ม
หมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข น้ํายาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบกระดาษ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง( กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่      พระบรมฉายาลักษณแผง
ปิดประกาศ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า   หลอดวิทยุ ทรานซิ
ตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ  รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุงานบานงาน
ครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม แกวน้ํารอง
จาน  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุยานพาหนะ
และขนสง  เชน  คาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน  หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถ
ยนต กันชนรถยนต  เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุการ
เกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุ
พืช  ปุย  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะ
ชํา จอบ  เสียม พลั่ว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ ซีดี วีซีดี เทป รูปสี ที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ฯลฯ และ    รายจายอื่นๆที่เขาลักษณะประเภท
นี้ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุเครื่องแตง
กาย สําหรับพนักงานประจํารถขยะ เชน เสื้อ กางเกง ถุง
เทา รองเทา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  ที่เปนวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึก ขอมูลหัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสงกระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เม
มโมรี่ชิปคัตชีทฟีดเดอร   เมาสพรินเตอรสวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆเครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000
  บาท รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุ
อื่นๆ เชน มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาลว
เปิด ปิดแก๊สฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  สํานักปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 356,388 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 266,388 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  คาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําบานโคกมะตูมตั้งจายจากเงิน
รายไดสํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลคาโทรศัพทเคลื่อนที่และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจาย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน  คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณียคาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร  คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

วันที่พิมพ : 25/3/2564  20:01:27 หนา : 15/65



งบลงทุน รวม 260,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 260,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร ราคา 13,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
- เปนราคาพรอมอุปกรณ
- เปนตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,500
 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง 
- ความจุไมนอยกวา 25 ลิตร 
- เปนตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.14 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระบบ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAราคา 2,500
 บาท จํานวน  2  เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที
 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ตั้ง
จายจากเงินรายไดสํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงคุรุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาประกอบ ดัดแปลงตอเติม  ปรับปรุง ซอม
แซม บํารุงรักษาครุภัณฑใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ  คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

ประเภทรายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,460,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,445,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,445,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,845,840 บาท

พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  เจา
พนักงานจัดเก็บรายได  เจาพนักงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และจํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ไดกองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก    
นักบริหารงานคลัง(ผูอํานวยการกองคลัง)
ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 478,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  ผูชวยเจาพนักงานการ
เงิน    ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  ตั้งจายจากเงินรายไดกอง
คลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยพนักงานพัสดุ    ผูชวยเจาพนักงานการเงิน ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได  ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 855,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 215,100 บาท

4.1 เงินคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่อัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  165,100
  บาท
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแกบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
กองคลัง
 4.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัด
กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงิน
รายไดกองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาบาน    ใหแก พนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
กองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน) คาโฆษณาเผยแพร (รายจายเกี่ยวเนื่องกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง คาจัดทํา
ปฏิทินประชาสัมพันธการชําระภาษี โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินการตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ     ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ    คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ราชการ ไปอบรมสัมมนา ไปประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองคลัง

วันที่พิมพ : 25/3/2564  20:01:27 หนา : 22/65



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)เชน รถยนต    
เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา ตู โต๊ะ  เครื่อง
คอมพิวเตอร หรือ ทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เปนวัสดุสํานักงาน (ที่
มีราคาไมเกิน 5,000 บาท) เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีชี แบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบ กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผาสําลี แปลงลบ กระดาษตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ   ที่เปนวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร       แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิลผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป คัดชีทฟีดเดอร เมาส พรินเตอร  สวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟแวร    ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย    
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเลคทรอนิกส ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

งบลงทุน รวม 159,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 37,000 บาท

2.4 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค ราคา 37,000 บาท ซื้อตามราคา
ทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
 - ระบบการพิมพ Impact dot matrix
 - จํานวนเข็มพิมพ 24 เข็ม
 - ความเร็วในการพิมพสูงสุด 570 ตัวอักษร/วินาที
 - หัวพิมพทนทาน 500 ลานอักษร
 - ปรับความหนาของกระดาษ
อัตโนมัติ (Automatic Gap Control)
 - ตรวจจับขอบกระดาษอัตโนมัติ
 - เชื่อมตอ USB/Parallel/Serial อัตโนมัติ
 - ใชงานไดกับทุกโปรแกรม
 - พรอมโปรแกรมพิมพเช็ค
ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5 ตู จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5 ตู จํานวน 27,500
 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,500 บาท ซื้อตาม
ราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้
 - ขนาดกวาง 122.90 ลึก 66.90 สูง 75 ซม.
 - โต๊ะทํางานผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S
 - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิท
ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท เปน
เงิน 7,500 บาท 
ซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - ขนาด 1524 mm.(w) x 762 mm.(D) x 759 mm.(H)
 - หนา PVC ลายไม 7 ลิ้นชัก
 - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม 
ตั้งจายจากเงินรายไดกองคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
 จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาดดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ ราคา 2,600 บาท เปน
เงิน 5,200 บาท
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 80 VA   1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 2,500 บาท
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงานได
ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) เชนคาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 455,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ สัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงเหล็กกัน ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
บริการประชาชน เชน การตั้งดานตรวจตามเทศกาลตางๆ จุด
บริการประชาชนตางๆ ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายไดสํานัก
ปลัด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต เชน การจัดตั้ง
ดานตรวจ จุดบริการประชาชน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายไดสํานัก
ปลัด

โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอปพร.ตําบลหนองบอน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอ
ปพร.ตําบลหนองบอน  เชน คาใชจายในการจัดทําโครงการ
วัน อปพร.แหงชาติ คาใชจายในการจัดประชุม  ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดสํานักปลัด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,102,900 บาท

งบบุคลากร รวม 602,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 602,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 353,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีใหพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม    นักวิชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และจํานวนอัตรา ที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)ตั้งจายจากเงิน
รายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ใหแก      
ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
รายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 204,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางรายเดือน ให
แก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เงินอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายใหกับพนักงานที่ไดรับอัตราคาตอบแทนถึงขั้นสูงสุดของ
ตําแหนง จนไมอาจไดรับการเลื่อนอัตรา คาตอบแทนได   ตั้ง
ไว 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง        ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือสัญญาเชาซื้อหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพื่อจัดซื้อที่อยูอาศัยฯลฯ ใหแก พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยกเวน
คาเชาบาน)คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคา
ใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ      
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ    คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการไปอบรมสัมมนาไปประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง สังกัด องคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุง
วัสดุ หรือซอมแซมวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  วัสดุสํานักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอื่นๆ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เปนวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิ
ปเป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไขลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบ
กระดานตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ      ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายไดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ ที่เปนวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน แปรงไมกวาด ไมถูพื้น ถวยชาม ชอนสอม น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน น้ํายาลางจานน้ํายาถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ    ที่เปนวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร      ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมาส แผนกรองแสงกระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ชิปคัตชีทฟีดเดอร  
พรินเตอรสวิตชิ่งบ็อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ
เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อสื่อการเรียนการสอนตางๆ เชน สื่อการเรียน
การสอนที่ทําดวยพลาสติก ทําดวยไมหุน แบบจําลอง
ภูมิประเทศ ดินสอ ดินสอสี สีเทียนสมุด  แบบฝึกหัด ดินน้ํามัน ลูก
บอล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนา
สถานี  ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนา
สถานี  ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบลงทุน รวม 115,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุง ซอมแซม บํารุง
ครุภัณฑ ใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา  ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนา
สถานี สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,151,200 บาท
งบบุคลากร รวม 423,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 423,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานครู     เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีใหพนักงานครู สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางรายเดือน ให
แก พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ตั้ง
จายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก             
ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เงินอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายใหกับพนักงานที่ไดรับอัตราคาตอบแทนถึงขั้นสูงสุดของ
ตําแหนง จนไมอาจไดรับการเลื่อน อัตราคาตอบแทนได ตั้ง
ไว 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 1,151,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือสัญญาเชาซื้อหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพื่อจัดซื้อที่อยูอาศัย ฯลฯ ใหแก ขาราชการตําแหนงครู/ครูผู
ดูและเด็ก ผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการ
ตําแหนงครู/ครูผูดูแลเด็ก  ผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 336,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานี)เชน คาของรางวัล คาเงิน
รางวัล คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนหนาที่ 108 ลําดับที่ 21 ตั้ง
จายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน
รายหัว) ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานี ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 116 ลําดับที่ 47
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือเรียนอุปกรณการ
เรียนคาเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ให
แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานีตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 116ลําดับที่ 48

โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 186,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหแก เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอ จํานวน 38 คนๆ
ละ  20 บาท ตอวัน จํานวน 245 วัน เปนเงิน 186,200 บาท(ขอ
มูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนหนาที่ 106ลําดับที่ 13  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ค่าวัสดุ รวม 770,400 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 770,400 บาท

1.1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลหนองบอน จํานวน 364
 คนๆละ 7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 5
 สิงหาคม 2563) เปนเงิน 697,496.80 บาท  ดังนี้
โรงเรียนบานหนาสถานี จํานวน 112 คน  เปนเงิน 214,614.40
 บาท  
โรงเรียนบานโคกมะตูม จํานวน 97 คน  เปนเงิน  185,871.40
 บาท
โรงเรียนบานทาแยก จํานวน 84 คน  เปนเงิน  160,960.80 บาท 
 
โรงเรียนบานคลองบุหรี่ จํานวน 71 คน  เปนเงิน  136,050.20
 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 106 ลําดับที่ 13
1.2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
จํานวน 38 คนๆละ 7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วันเปน
เงิน  72,900 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 106 ลําดับที่ 13
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,576,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,576,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนองบอน จํานวน  120,000  
บาท

จํานวน 120,000 บาท

        1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติจํานวน  60,000บาท
 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กลุม
โรงเรียนเครือขายตําบลหนองบอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 108 ลําดับที่ 21
 2) โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและเนตรนารี
จํานวน   60,000   บาท
 -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารีกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนองบอนตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน  หนาที่ 108ลําดับที่ 22

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จํานวน 284,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน โดยจัดสรรใหแก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
 จํานวน 71 คนๆละ 20 บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน (ขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน  หนาที่ 106ลําดับที่ 13
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อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จํานวน 388,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโดยจัดสรรใหแก เด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
 จํานวน 97 คนๆละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน (ขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 106ลําดับที่ 13

อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จํานวน 336,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน โดยจัดสรร     ใหแก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
จํานวน 84 คนๆละ 20 บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน(ขอมูลเด็ก ณ
 วันที่ 5 สิงหาคม 2563) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน  หนาที่ 106 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จํานวน 448,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโดยจัดสรรใหแก เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 จํานวน 112 คนๆละ 20 บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน (ขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 106 ลําดับที่ 13
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข เชน คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 150 ลําดับที่ 89

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บา (โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชน คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 135 ลําดับที่ 29

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนิน
งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) ในพื้นที่
ตําบลหนองบอน จํานวน 12 หมูบาน ๆ ละ 7,500 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 107 ลําดับที่ 18
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกอสราง/ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสราง/ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับผูยากไรในตําบลหนองบอน เพื่อสงเคราะหใหแกผูยาก
ไร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 131 ลําดับที่ 13

โครงการสงเคราะหเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเคราะห
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนที่ดอยโอกาส ในตําบลหนอง
บอน เชน การพัฒนาและสงเสริมความรู การฝึกอบรม การสง
เสริมพัฒนาอาชีพ ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 109 ลําดับที่ 24
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1
 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอน เชน อุปกรณ เครื่องมือ  ป้ายโครงการ วัสดุอื่นๆ ฯลฯ รวม
ทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ประกอบรวมกับโครงการฯ เชน โครงการจิต
อาสาฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 99 ลําดับที่ 25

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตางๆ ภายในแหลงน้ําสาธารณะ
คลองพระปรง (หวยใหญ) พื้นที่บานทาแยก หมูที่ 4 บานแกงไทร 
หมูที่ 5 บานเนินแสนสุข หมูที่ 9 บานทามะตูม หมูที่ 10 และ  บาน
คลองหินเทิน หมูที่ 11

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ตางๆ ภายในแหลงน้ําสาธารณะคลองพระปรง(หวยใหญ) บริเวณ
ฝายทามะตูม บานทามะตูม หมูที่ 10 เชน อุปกรณ เครื่องมือ ป้าย
โครงการ วัสดุอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ เชน โครงการจิต
อาสาฯ หรือ กิจกรรม ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 123 ลําดับที่ 21
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลเมือง
สระแกว

จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
เมืองสระแกว  ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  เทศบาล
เมืองสระแกว จํานวน 170,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายไดสํานัก
ปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 121 ลําดับที่ 12

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตําบลเพื่อทบทวนและจัดทําแผน
พัฒนา(พ.ศ.2561 -2565) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชุมประชาคม
ตําบลเพื่อทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา(พ.ศ.2561 -2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนชุมชน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนชุมชน  ตั้งจายจากเงินราย
ไดสํานักปลัด 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 137 ลําดับที่ 36
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองบอน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันสรางภูมิคุม
กันและแกไขปัญหายาเสพติด เชน การจัดกิจกรรมเดินรณรงค
ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 136 ลําดับที่ 32

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแกว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสระแกว ตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดสระแกวตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 139 ลําดับที่ 42

อุดหนุนอําเภอเมืองสระแกว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอเมืองสระแกว ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดสํานัก
ปลัด
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 151 ลําดับที่ 90
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการจัดการแขงขันกีฬาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชน เยาวชน คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน พนักงาน
เจาหนาที่ ไดเสริมสรางสุขภาพ เชน คาตอบแทนผูควบคุมและฝึก
สอน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาวัสดุและอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คา
จัดซื้อเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯตั้ง
จายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
หนาที่ 104 ลําดับที่ 6 

โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ
ติดองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนเชน  คาของรางวัล  คา
เงินรางวัล  คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 104ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนองบอน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาเครือขาย
ตําบลหนองบอนเฉลิมพระเกียรติ กลุมโรงเรียนเครือขายตําบล
หนองบอนตั้งจายจากเงินรายไดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 108 ลําดับที่ 19

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศนมหาชาติ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนรวมกับจังหวัดสระแกว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
บุญผะเหวดเทศนมหาชาติองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
รวมกับจังหวัดสระแกว เชนคาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 104ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 240,000 บาท

        1) โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและประเพณี
สงกรานต จํานวน 120,000 บาท
 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-12
 ตําบลหนองบอน หมูบานละ 10,000 บาท โครงการจัดกิจกรรม
วันผูสูงอายุและประเพณีสงกรานต  ตั้งจายจากเงินรายไดกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 103ลําดับที่ 3
 2) โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง  
จํานวน  120,000   บาท
 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 -1 2
 ตําบลหนองบอน หมูบานละ 10,000 บาท โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง  ตั้งจายจากเงินรายไดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 103ลําดับที่ 3
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสี
ดา เชน คาจางเหมาบริการตางๆ คาจัดซื้ออุปกรณ  คาประชา
สัมพันธ  ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 121ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแกว โครงการ“สืบสานวัฒนาธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว” ประจําปี  2563 ตั้งจายจากเงินรายไดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 121 ลําดับที่ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,513,800 บาท

งบบุคลากร รวม 948,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 948,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ในสังกัด กอง
ชาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปีใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน และพนักงานสวนตําบลที่จะได
เลื่อนระดับระหวางปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ ตําแหนง ผู
อํานวยการกองชาง นายชางโยธา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และจํานวนอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินปรับตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ใหพนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง ตั้งจายจากเงินรายไดกอง
ชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก       ผูอํานวยการกอง
ชาง ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง    รายเดือน พนักงานจาง
ตามภารกิจ สังกัด กองชาง ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด      กองชาง ตั้งจายจากเงิน
รายไดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

       1.1 เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนทองถิ่น        
จํานวน  50,000  บาท
 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
 1.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)   จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ใหกับพนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองชาง ตั้ง
จายจากเงินรายไดกองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
พนักงานสวนตําบล     ในสังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได  
กองชาง

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัด กองชาง
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัด กองชาง
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาถายเอกสาร เย็บเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก กําจัดสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก คาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาธรรมเนียม เบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินการ
ตามคดี คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดกอง
ชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรหรือไปสัมมนาของพนักงานสวนตําบล หรือผูชวยปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลที่เบิกไดตามสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย
หรือเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการใชงานใชงานตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องพิมพดีดและ
อุปกรณ ตู โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

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

- เพื่อจายเปนคาสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 แฟ้ม กระดาษ ปากกาเครื่องเขียน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
กองชาง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้าพรอมอุปกรณ ฟิวส เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพัน ไมโครโฟน สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ตู
เบรคเกอร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง ตลับเมตร ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ที่ใชในระบบงานกอ
สรางและประปา สังกะสี ตะปู คอน มีด คีม จอบ เสียม น็อต
 สวานเจาะ เหล็กเสน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคากระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม รูปสี หรือ ขาวดํา ที่
ได การลาง อัดขยาย ฯลฯ เปนการจัดทําเอกสารโฆษณา แผนพับ
เอกสาร แจกประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาหมวก รองเทา เข็มขัด เสื้อ ถุงเทา รองเทา ที่ใช
ในงานสํารวจตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก หัวเข็มเครื่องปริ้นเตอร เมาส แผนดิสก CD-R โปรแกรมซอ
ฟแวรตางๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดกอง
ชาง
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งบลงทุน รวม 103,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 3 ตัว จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อเกาอี้ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท   ตั้งจายจากเงินรายไดกอง
ชาง

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 7,900 บาท ซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดกวาง 122.90 ลึก 66.90 สูง 75 ซม.
2.โต๊ะทํางานผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S
3.เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู ตู
ละ 5,500 บาท ซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑมีคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 5,500 บาท ซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑมีคุณลักษณะดังนี้
1.ทาวแขนเหล็กซุบโครเมี่ยน ขนาด 320 มม. ลอไน
ลอน ขนาด 50 มม.
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียด 12 ลานพิก
เซล จํานวน 1 ตัว ตามเกณฑราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

ครุภัณฑสํารวจ

กลองวัดระยะ Mileseey จํานวน 3,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน(ตามเอกสารแนบทาย)
เครื่องวัดระยะเลเซอร 100 เมตร ระบบดิจิตอล จํานวน 1,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน(ตามเอกสารแนบทาย)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  1  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000
 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ ขนาด A3  ราคา 6,300 บาท ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองชาง

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งจายจาก
เงินรายไดกองชาง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (จายมากกวา 5,000 บาท) 
เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,774,300 บาท
งบลงทุน รวม 4,774,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,774,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต
สายทางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการตามขอบัญญัติ ปี 2563 เสนหนา
วัดหนองบอน หมูที่ 1

จํานวน 406,000 บาท

โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต
สายทางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการตามขอบัญญัติ ปี 2563 เสน
หนาวัดหนองบอน หมูที่ 1 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 0.180 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 406,000
 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 33 ลําดับที่ 10

โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต
สายทางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการตามขอบัญญัติ ปี 2563 เสนหนา
วัดหนองบอน หมูที่ 8

จํานวน 402,000 บาท

โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต
สายทางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการตามขอบัญญัติ ปี 2563 เสน
หนาวัดหนองบอน หมูที่ 8 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 0.178 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 402,000
 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 33 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายทางบริเวณ
ซอยบานลุงสุภาพ หมูที่ 12

จํานวน 230,700 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายทางบริเวณ
ซอยบานลุงสุภาพ หมูที่ 12 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 460.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 230,700 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 90 ลําดับที่ 9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยผูชวย
คําพันธ หมูที่ 1

จํานวน 67,700 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยผู
ชวยคําพันธ หมูที่ 1 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทาง 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 136.50 ตารางเมตร งบประมาณ 67,700
 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายได
กองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 93 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสรางถนนดินพรอมเกลี่ยแตง สายทางซอยวัดแนนดีสันติ
ธรรม หมูที่ 2

จํานวน 423,700 บาท

โครงการกอสรางถนนดินพรอมเกลี่ยแตง สายทางซอยวัดแนนดี
สันติธรรม หมูที่ 2 ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัด
สระแกว ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 900.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ
พื้นที่ หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,500.00 ลบ.ม.งบ
ประมาณ 423,700 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้ง
จายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 36 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถังแชมเปญ 
บริเวณกลุมบานเขาดิน หมูที่ 4

จํานวน 536,200 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถัง
แชมเปญ บริเวณกลุมบานเขาดิน หมูที่ 4 ตําบลหนองบอน อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกวงบประมาณ 536,200 บาท (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 45 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถังแชมเปญ บาน
คลองบุหรี่ใต หมูที่ 7

จํานวน 392,800 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถัง
แชมเปญ บานคลองบุหรี่ใต หมูที่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกวงบประมาณ 392,800 บาท  (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย)   ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 64 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถังแชมเปญ บาน
คลองบุหรี่เหนือ หมูที่ 6

จํานวน 540,700 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถัง
แชมเปญ บานคลองบุหรี่เหนือ หมูที่ 6 ตําบลหนองบอน อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกวงบประมาณ 540,700 บาท  (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย)  ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 59 ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถังแชมเปญ บาน
คลองหินเทิน หมูที่ 11

จํานวน 536,200 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถัง
แชมเปญ บานคลองหินเทิน หมูที่ 11 ตําบลหนองบอน อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกวงบประมาณ 536,200 บาท (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย)   ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
หนาที่ 95 ลําดับ 8

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถังแชมเปญ บาน
ทามะตูม หมูที่ 10

จํานวน 536,200 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาติดตั้งซับเมิรสพรอมถัง
แชมเปญ บานทามะตูม หมูที่ 10 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกวงบประมาณ 536,200 บาท  (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 83 ลําดับที่ 24
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โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทางกลุม
บานหนองปรือ เชื่อมกลุมบานนาลอม หมูที่ 3

จํานวน 306,500 บาท

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สาย
ทางกลุมบานหนองปรือ เชื่อม กลุมบานนาลอม หมูที่ 3 ตําบล
หนองบอน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.30
 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม
นอยกวา 1,800.00 ลบ.ม. งบประมาณ 306,500 บาท(ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 44 ลําดับที่ 9

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทางซอย
บานนางทอง หมูที่ 12

จํานวน 107,700 บาท

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทาง
ซอยบานนางทอง หมูที่ 12 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร  หนา 0.40 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 720.00 ลบ.ม
. งบประมาณ 107,700 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 91 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 25/3/2564  20:01:28 หนา : 59/65



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทางซอย
วัดแกงไทรเชื่อมสวนนายประนอม หมูที่ 5

จํานวน 253,000 บาท

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทาง
ซอยวัดแกงไทรเชื่อมสวนนายประนอม หมูที่ 5 ตําบลหนอง
บอน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 850.00 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือ
หนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอย
กวา 1,360.00 ลบ.ม. งบประมาณ 253,000 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจายจากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 52 ลําดับที่ 3

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทางซอย
หลังโรงเรียนบานทาแยก หมูที่ 4

จํานวน 34,900 บาท

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทาง
ซอยหลังโรงเรียนบานทาแยก หมูที่ 4  ตําบลหนองบอน อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทาง 3300 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือหนาปรับตาม
สภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 198.00 ลบ.ม. งบ
ประมาณ 34,900 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ตั้งจาย
จากเงินรายไดกองชาง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 50 ลําดับที่ 19
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทําปุยชีวภาพและปุยอินทรียในตําบลหนองบอน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการทําปุยชีวภาพ
และปุยอินทรียในตําบลหนองบอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน  หนาที่ 100 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,310,000 บาท

งบกลาง รวม 11,310,000 บาท
งบกลาง รวม 11,310,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553  ในอัตรารอยละ 5
  ของคาจางพนักงานเงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว ของ
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายไดสํานักปลัด
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,600,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวน ผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ยอนหลังและนําขอมูลผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเปนการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 146ลําดับที่ 73
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให
แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใช
ฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ ประจําปี      งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนคน
พิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดย
ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังความ
พิการขององคกรปกครอสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542    ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 146ลําดับที่ 73
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500
 บาทตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน หนาที่ 146 ลําดับที่ 73

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.2541 ขอ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เชน สาธารณภัย หรือเกิดภัยธรรมชาติ
ตางๆ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 200,000 บาท

7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จํานวน  150,000
  บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 (องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง) ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด
7.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางโดยคํานวณในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) 
ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปีและมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  ตั้งจายจากเงิน
รายไดสํานักปลัด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 170,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

30,000

เงินเดือนพนักงาน 670,000

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน

เงินอื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 420,400 1,878,100 2,468,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 145,300 181,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 119,200 173,200

เงินเดือนพนักงาน 533,600 3,995,840 5,199,440

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 120,000 120,000

เงินอื่นๆ 6,000 3,000 9,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 25,000 315,100 430,100

ค่าเช่าบ้าน 70,000 208,000 410,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 150,000 300,000

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

815,452 815,452

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวด
ล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบอน

50,000

โครงการก่อสร้าง/ซ่อม
แซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 100,000 180,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวด
ล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบอน

50,000

โครงการก่อสร้าง/ซ่อม
แซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชต่างๆ 
ภายในแหล่งน้ํา
สาธารณะคลองพระปรง 
(ห้วยใหญ่) พื้นที่บ้านท่า
แยก หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง
ไทร หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
แสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่า
มะตูม หมู่ที่ 10 และ  
บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 
11

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

150,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
บอน

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงานเทศกาล
ดูผีเสื้อที่ปางสีดา

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชต่างๆ 
ภายในแหล่งน้ํา
สาธารณะคลองพระปรง 
(ห้วยใหญ่) พื้นที่บ้านท่า
แยก หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง
ไทร หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
แสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่า
มะตูม หมู่ที่ 10 และ  
บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 
11

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

150,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
บอน

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

20,000 20,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ดูผีเสื้อที่ปางสีดา

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งวางระบบ
โทรศัพท์ภายในสํานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบอน

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผน
พัฒนา(พ.ศ.2561 
-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
บอน

30,000

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สัญญาณไฟ
กระพริบ ไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงเหล็ก
กัน ฯลฯ

โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งวางระบบ
โทรศัพท์ภายในสํานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบอน

50,000 50,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผน
พัฒนา(พ.ศ.2561 
-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
บอน

30,000

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สัญญาณไฟ
กระพริบ ไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงเหล็ก
กัน ฯลฯ

150,000 150,000

โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/3/2564  20:02:19 หน้า : 10/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

180,000 180,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน ผู้นํา
องค์กรต่างๆ สมาชิก
กลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หัวหน้าส่วนราชการใน
พื้นที่ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอปพร.ตําบล
หนองบอน

โครงการสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน ผู้นํา
องค์กรต่างๆ สมาชิก
กลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หัวหน้าส่วนราชการใน
พื้นที่ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

400,000 400,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

50,000 50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอปพร.ตําบล
หนองบอน

100,000 100,000

โครงการสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ในตําบลหนอง
บอน

20,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
บุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบอน
ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ในตําบลหนอง
บอน

20,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
บุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบอน
ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

70,000 70,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ร่วมกับเทศบาลเมือง
สระแก้ว

170,000

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

186,200 186,200

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

400,000 400,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ร่วมกับเทศบาลเมือง
สระแก้ว

170,000

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 100,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 100,000 135,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 50,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 770,400 770,400

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 3 
ตัว

10,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน จํานวน 5 ตู้

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
จํานวน 1 ตัว

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 170,000 235,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 40,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 266,388 296,388

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 45,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 
เครื่อง

13,000 13,000

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 3 
ตัว

10,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 
จํานวน 1 เครื่อง

37,000 37,000

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 
บาน จํานวน 5 ตู้

27,500 27,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ชุด

7,500 7,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
จํานวน 1 ตัว

7,500 15,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  1  
เครื่อง

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  1 
เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับสํานักงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา จํานวน 2 
เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
80 VA   1 เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5,500 5,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  1  
เครื่อง

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  1 
เครื่อง

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับสํานักงาน

16,000 16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา จํานวน 2 
เครื่อง

5,200 5,200

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
80 VA   1 เครื่อง

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาอบไมโครเวฟ 
จํานวน 1 เครื่อง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงและปรับ
ครุภัณฑ์

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

30,000

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงคุรุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล 6,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระยะ 
Mileseey

3,500

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
100 เมตร ระบบดิจิตอล

1,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง

5,000 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาอบไมโครเวฟ 
จํานวน 1 เครื่อง

9,500 9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 10,000

ค่าบํารุงและปรับ
ครุภัณฑ์

50,000 50,000

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

30,000

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงคุรุภัณฑ์

200,000 200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล 6,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระยะ 
Mileseey

3,500

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
100 เมตร ระบบดิจิตอล

1,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ Overlay 
Para Asphaltic 
Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทางต่อจาก
จุดสิ้นสุดโครงการตาม
ข้อบัญญัติ ปี 2563 เส้น
หน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 
1

406,000

โครงการ Overlay 
Para Asphaltic 
Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทางต่อจาก
จุดสิ้นสุดโครงการตาม
ข้อบัญญัติ ปี 2563 เส้น
หน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 
8

402,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายทางบริเวณ
ซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที่ 
12

230,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ Overlay 
Para Asphaltic 
Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทางต่อจาก
จุดสิ้นสุดโครงการตาม
ข้อบัญญัติ ปี 2563 เส้น
หน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 
1

406,000

โครงการ Overlay 
Para Asphaltic 
Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทางต่อจาก
จุดสิ้นสุดโครงการตาม
ข้อบัญญัติ ปี 2563 เส้น
หน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 
8

402,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) สายทางบริเวณ
ซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที่ 
12

230,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณซอยผู้
ช่วยคําพันธ์ หมู่ที่ 1

67,700

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมเกลี่ยแต่ง สาย
ทางซอยวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2

423,700

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บริเวณกลุ่มบ้านเขาดิน 
หมู่ที่ 4

536,200

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 
7

392,800

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองบุหรี่เหนือ 
หมู่ที่ 6

540,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณซอยผู้
ช่วยคําพันธ์ หมู่ที่ 1

67,700

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมเกลี่ยแต่ง สาย
ทางซอยวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2

423,700

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บริเวณกลุ่มบ้านเขาดิน 
หมู่ที่ 4

536,200

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 
7

392,800

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองบุหรี่เหนือ 
หมู่ที่ 6

540,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 
11

536,200

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10

536,200

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่ม
บ้านหนองปรือ เชื่อม
กลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3

306,500

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
บ้านนางทอง หมู่ที่ 12

107,700

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
วัดแก่งไทรเชื่อมสวน
นายประนอม หมู่ที่ 5

253,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 
11

536,200

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ 
บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10

536,200

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่ม
บ้านหนองปรือ เชื่อม
กลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3

306,500

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
บ้านนางทอง หมู่ที่ 12

107,700

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
วัดแก่งไทรเชื่อมสวน
นายประนอม หมู่ที่ 5

253,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
หลังโรงเรียนบ้านท่า
แยก หมู่ที่ 4

34,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

240,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน(อสม.)

90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายตําบลหนอง
บอน

60,000

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายตําบลหนอง
บอน จํานวน  120,000  
บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอย
หลังโรงเรียนบ้านท่า
แยก หมู่ที่ 4

34,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่ายอื่น 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

240,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน(อสม.)

90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายตําบลหนอง
บอน

60,000

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายตําบลหนอง
บอน จํานวน  120,000  
บาท

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว 50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่า
แยก
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

อุดหนุนอําเภอเมือง
สระแก้ว

25,000

รวม 11,310,000 20,000 6,288,100 890,000 125,000 320,000 40,000 430,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว 50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

284,000 284,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

388,000 388,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่า
แยก
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

336,000 336,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

448,000 448,000

อุดหนุนอําเภอเมือง
สระแก้ว

25,000

รวม 4,254,100 455,000 14,057,800 38,190,000
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