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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 





ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 85,266,214.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 69,850,504.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,889,803.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
574,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 40,515,466.28 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 97,242.29 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 251,847.09 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 256,451.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 25,362.50 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,759,198.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,125,364.85 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 28,314.00 บาท

2.3 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

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,821,932.18 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 28,314.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 97,242.29 505,000.00 311,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

251,847.09 172,380.00 258,300.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 256,451.45 220,000.00 260,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 25,362.50 22,000.00 26,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 630,903.33 919,380.00 855,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,759,198.10 19,119,944.00 20,244,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,759,198.10 19,119,944.00 20,244,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,125,364.85 18,150,676.00 19,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,125,364.85 18,150,676.00 19,500,000.00

รวม 40,515,466.28 38,190,000.00 40,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,450,919.10 11,310,000.00 13,617,800.00

งบบุคลากร 8,133,819.00 11,362,160.00 10,143,640.00

งบดําเนินงาน 4,346,992.42 8,023,540.00 8,644,160.00

งบลงทุน 1,389,518.00 5,413,300.00 5,856,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,821,932.18 2,071,000.00 2,327,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,143,180.70 38,190,000.00 40,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,322,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 859,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,368,920

แผนงานสาธารณสุข 679,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 890,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,602,200

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,617,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,617,800 13,617,800
    งบกลาง 13,617,800 13,617,800

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,741,880 483,000 1,485,840 200,000 7,910,720
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 0 0 0 2,657,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,084,360 483,000 1,485,840 200,000 5,253,200

งบดําเนินงาน 3,408,000 101,000 586,000 54,000 4,149,000
    คาตอบแทน 543,000 51,000 176,000 46,000 816,000

    คาใชสอย 1,880,000 50,000 290,000 8,000 2,228,000

    คาวัสดุ 650,000 0 100,000 0 750,000

    คาสาธารณูปโภค 335,000 0 20,000 0 355,000

งบลงทุน 180,900 0 72,000 0 252,900
    คาครุภัณฑ 180,900 0 72,000 0 252,900

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 0 0 10,000

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 159,420 0 159,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 159,420

งบดําเนินงาน 690,000 10,000 700,000
    คาตอบแทน 45,000 0 45,000

    คาใชสอย 635,000 0 635,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000 20,000

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 486,860 486,000 972,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 486,860 486,000 972,860

งบดําเนินงาน 331,000 1,339,160 1,670,160
    คาตอบแทน 96,000 45,000 141,000

    คาใชสอย 175,000 294,060 469,060

    คาวัสดุ 60,000 950,100 1,010,100

    คาสาธารณูปโภค 0 50,000 50,000

งบลงทุน 103,300 0 103,300
    คาครุภัณฑ 53,300 0 53,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,622,600 1,622,600
    เงินอุดหนุน 0 1,622,600 1,622,600

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 439,000 439,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใชสอย 295,000 295,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 443,640 443,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 443,640 443,640

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใชสอย 160,000 160,000

งบลงทุน 1,400 1,400
    คาครุภัณฑ 1,400 1,400

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 320,000 320,000
    คาใชสอย 320,000 320,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 190,000 190,000
    คาใชสอย 190,000 190,000

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

หนา : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 400,000 50,000 50,000 500,000
    คาใชสอย 400,000 50,000 50,000 500,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 300,000 30,000 390,000
    เงินอุดหนุน 60,000 300,000 30,000 390,000

หนา : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 657,000 0 657,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 657,000 0 657,000

งบดําเนินงาน 446,000 0 446,000
    คาตอบแทน 126,000 0 126,000

    คาใชสอย 170,000 0 170,000

    คาวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 76,200 5,423,000 5,499,200
    คาครุภัณฑ 76,200 0 76,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 5,423,000 5,423,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,322,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 859,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,368,920

แผนงานสาธารณสุข 679,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 890,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,602,200

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,617,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,600,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองสระแก้ว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 435.00 20,000.00 -95.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 56,537.29 215,000.00 -86.05 % 30,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 29,690.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 10,580.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 97,242.29 505,000.00 311,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,289.20 2,200.00 -9.09 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 136,920.00 125,180.00 19.83 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 23,105.75 3,000.00 233.33 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 640.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,630.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 35,199.14 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 23,220.00 20,000.00 225.00 % 65,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 140.00 0.00 100.00 % 300.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 27,703.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 251,847.09 172,380.00 258,300.00

หนา : 1/2



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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 0.00 256,451.45 220,000.00 18.18 % 260,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 256,451.45 220,000.00 260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 11,000.00 2,000.00 500.00 % 12,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 14,362.50 20,000.00 -30.00 % 14,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 25,362.50 22,000.00 26,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 0.00 586,701.75 406,127.00 37.81 % 559,700.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 10,610,223.25 7,395,700.00 39.27 % 10,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 0.00 3,018,281.07 3,708,532.00 -21.80 % 2,900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 138,331.59 342,028.00 -61.99 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 5,648,011.83 6,448,468.00 -13.16 % 5,600,000.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 49,771.13 52,690.00 -5.11 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 50,159.48 57,190.00 -12.57 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 657,708.00 709,209.00 -7.64 % 655,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,759,198.10 19,119,944.00 20,244,700.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 19,125,364.85 18,150,676.00 7.43 % 19,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 19,125,364.85 18,150,676.00 19,500,000.00
รวมทุกหมวด 0.00 40,515,466.28 38,190,000.00 40,600,000.00

หนา : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 311,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

เนื่องจากเปนยอดคางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 30,000 บาท

เนื่องจากเปนยอดคางชําระภาษีบํารุงทองที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 250,000 บาท

เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่
ประมาณการไว ตามกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 258,300 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมใบขออนุญาตการขายสุราลดลง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดลดลง

หนา : 1/4



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดลดลง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 260,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
รายไดลดลง

หนา : 2/4



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,244,700 บาท

จํานวน 559,700 บาท

จํานวน 10,300,000 บาท

จํานวน 2,900,000 บาท

จํานวน 130,000 บาท

จํานวน 5,600,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 655,000 บาท

ภาษีรถยนต
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดเพิ่มขึ้น
คาภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

การจัดสรรรายไดลดลง
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 

ที่ดิน
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
การจัดสรรรายไดลดลง

หนา : 3/4



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อถือปฏิบัติสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา จึงคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้น

หนา : 4/4



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 113,994.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 4,386.00 0.00 100 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 8,268,400.00 8,600,000.00 20.68 % 10,378,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 0.00 1,792,800.00 2,000,000.00 12.8 % 2,256,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 48,000.00 60,000.00 20 % 72,000

เงินสํารองจาย 0.00 37,995.00 99,000.00 70.71 % 169,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 422,000

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน
อําเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว

หน้า : 1/54



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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0.00 185,344.10 401,000.00 -100 % 0

รวมงบกลาง 0.00 10,450,919.10 11,510,000.00 13,617,800
รวมงบกลาง 0.00 10,450,919.10 11,510,000.00 13,617,800
รวมงบกลาง 0.00 10,450,919.10 11,510,000.00 13,617,800

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 10,450,919.10 11,510,000.00 13,617,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 19,346.00 4,180.00 12,198.56 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0.00 1,584.00 0.00 100 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 1,584.00 0.00 100 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0.00 3,251.00 1,400.00 6,071.43 % 86,400

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:17 หน้า : 2/54



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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 1,972,800.00 2,232,000.00 -11.61 % 1,972,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 1,998,565.00 2,237,580.00 2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 1,791,400.00 2,150,000.00 -6.98 % 2,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 16,660.00 105,300.00 -5.03 % 100,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 84,000.00 168,000.00 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,320,637.00 1,400,000.00 -45.79 % 758,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 54,366.00 79,200.00 -27.5 % 57,420

เงินเดือนพนักงานถายโอน 0.00 40,000.00 120,000.00 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,307,063.00 4,025,500.00 3,084,360
รวมงบบุคลากร 0.00 5,305,628.00 6,263,080.00 5,741,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 70,700.00 100,000.00 290 % 390,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 43,040.00 40,000.00 -50 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 77,000.00 108,000.00 0 % 108,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 201,384.00 268,000.00 543,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 588,078.05 815,452.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 19,385.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ 

0.00 13,705.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์

0.00 8,000.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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โครงการจัดตั้งวางระบบโทรศัพท์ภายใน
สํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บอน 

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจิตอาสา 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานครู
องค์การบริหารสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารสวนตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน ผู้
นําองค์กรตางๆ สมาชิกกลุมตางๆ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หัวหน้าสวน
ราชการในพื้นที่ พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน 
หัวหน้าสวนราชการในพื้นที่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุมองค์กร
ตางๆ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์การบริหารสวนตําบล
หนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการสนับสนุนและยกยอง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

สําหรับเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

0.00 91,740.00 200,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 7,855.50 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 728,763.55 2,055,452.00 1,880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 71,012.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 57,685.00 100,000.00 -50 % 50,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 19,600.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 80,150.00 155,000.00 -67.74 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 233,407.70 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0.00 800.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 4,210.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 49,005.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 515,869.70 825,000.00 650,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 256,653.33 266,388.00 -9.91 % 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 0.00 4,687.14 25,000.00 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 13,915.00 25,000.00 -20 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 31,971.60 40,000.00 0 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 307,227.07 356,388.00 335,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,753,244.32 3,504,840.00 3,408,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000
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เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ระบบ 
inverter ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 10 
ตัว

0.00 0.00 29,600.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 4 ตู้ 0.00 0.00 14,800.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 4,800.00 0.00 100 % 11,800

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้ 0.00 0.00 17,700.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โต๊ะพับหน้าหน้าฟอเมก้าขาว 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอโปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 41,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 
2 เครื่อง

0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟ ขนาด  VA 80  จํานวน  3  
เครื่อง 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่อง

0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงคุรุภัณฑ์ 0.00 140,593.00 354,240.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 283,993.00 501,840.00 180,900
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซอมแซม/ตอเติม อาคาร
สํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บอน งานตอเติมห้องกระจกกรอบอลูมิเนียม
ลูกฟูกสีชาพร้อมประตูกระจกกรอบอลูมิ
เนียมสี่ชา

0.00 110,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 110,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 393,993.00 501,840.00 180,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ประเภทรายจายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 7,452,865.32 10,279,760.00 9,340,780
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 222,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 260,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 483,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 483,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 51,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 101,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 584,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 870,030.00 1,845,840.00 -51.24 % 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 403,195.00 428,100.00 6.01 % 453,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 42,066.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,357,291.00 2,395,940.00 1,485,840
รวมงบบุคลากร 0.00 1,357,291.00 2,395,940.00 1,485,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 42,800.00 168,100.00 -46.46 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 48,940.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 34,200.00 100,000.00 -64 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 132,140.00 318,100.00 176,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 176,768.70 372,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 72,336.00 100,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจําปีงบประมาณ2563

0.00 92,830.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 1,605.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 343,539.70 541,000.00 290,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 68,053.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 31,910.00 100,000.00 -60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 99,963.00 170,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0.00 38,360.40 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 38,360.40 40,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 614,003.10 1,069,100.00 586,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถวเดียว 4 ที่นั่ง 0.00 13,800.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5 ตู้ 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 100 % 29,500

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 0.00 21,500.00 22,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  1 เครื่อง 0.00 4,274.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 
2 เครื่อง

0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 80 VA   1 เครื่อง 0.00 2,400.00 2,500.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับครุภัณฑ์ 0.00 14,006.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 100,980.00 139,200.00 72,000
รวมงบลงทุน 0.00 100,980.00 139,200.00 72,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 2,072,274.10 3,604,240.00 2,143,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 200,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 54,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 254,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 9,525,139.42 13,884,000.00 12,322,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 151,560

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:17 หน้า : 16/54



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 7,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 159,420
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 159,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 25,000.00 40 % 35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 25,000.00 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0.00 87,240.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง (5 วัน) สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      (อปพร.) 
ขององค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอปพร.ตําบล
หนองบอน

0.00 7,675.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบล
หนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 94,915.00 230,000.00 635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 94,915.00 255,000.00 690,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0.00 9,630.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง 0.00 5,850.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 15,480.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 15,480.00 0.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 110,395.00 255,000.00 849,420
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานจราจร 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 110,395.00 255,000.00 859,420
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 205,380.00 533,600.00 -56.9 % 230,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 194,640.00 420,400.00 -48.89 % 214,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 400,020.00 1,026,000.00 486,860
รวมงบบุคลากร 0.00 400,020.00 1,026,000.00 486,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 70,000.00 -48.57 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 120,000.00 96,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:17 หน้า : 20/54
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 76,110.00 130,000.00 -100 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 76,110.00 190,000.00 175,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,806.00 15,000.00 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,179.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 13,800.00 15,000.00 100 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 24,785.00 70,000.00 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 3,898.15 30,000.00 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 2,296.77 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 6,194.92 50,000.00 0
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 107,089.92 430,000.00 331,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 0.00 5,500.00 5,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 690.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 2,675.00 9,600.00 -100 % 0

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 8,865.00 15,500.00 53,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 0.00 8,865.00 115,500.00 103,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 515,974.92 1,571,500.00 921,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 216,000.00 0.00 100 % 250,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 0.00 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 240,000.00 0.00 486,000
รวมงบบุคลากร 0.00 240,000.00 0.00 486,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 45,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดหาหน้ากากาอนามัยและวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 3,370.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุน คาใช้จายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการสนับสนุน คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

0.00 54,310.00 70,000.00 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

0.00 20,945.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

0.00 112,340.00 186,200.00 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 100 % 144,060

รวมค่าใช้สอย 0.00 190,965.00 336,200.00 294,060
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 900,100

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 701,415.28 890,400.00 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 701,415.28 890,400.00 950,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 892,380.28 1,226,600.00 1,339,160
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นเอนกประสงค์แบบ  12  ชั้น 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าสีขาวโครงขาเหล็กพับได้
ขนาด 60*150*75 จํานวน 3 ตัว

0.00 7,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 14,200.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 14,200.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนอง
บอน จํานวน  120,000  บาท

0.00 120,000.00 80,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือและเนตรนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 268,960.00 284,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือและเนตรนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 344,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 324,800.00 388,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือและเนตรนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 397,560.00 346,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือและเนตรนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 525,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00 467,560.00 453,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 1,578,880.00 1,551,000.00 1,622,600

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 27/54



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

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 1,578,880.00 1,551,000.00 1,622,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 2,725,460.28 2,777,600.00 3,447,760

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 3,241,435.20 4,349,100.00 4,368,920
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 99,633.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" องค์การ
บริหารสวนตําบลหนองบอน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0.00 35,346.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมี 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0.00 9,003.00 0.00 0 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ปรุง
ประกอบอาหารและจําหนายอาหาร (Food 
inspector)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 143,982.00 340,000.00 295,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 143,982.00 340,000.00 439,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 1-12

0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน(อสม.)

0.00 90,000.00 90,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 90,000.00 90,000.00 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 90,000.00 90,000.00 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 233,982.00 430,000.00 679,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 233,982.00 430,000.00 679,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 213,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 443,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 443,640
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการกอสร้าง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับ
ผู้ยากไร้

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างที่อยูอาศัยให้แกผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให้แกผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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โครงการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการให้ความชวยเหลือนักเรียนของ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,000.00 160,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 40,000.00 180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,400
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 40,000.00 625,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 40,000.00 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ Overlay Para Asphaltic 
Concrete ทับถนนคอนกรีตสายทาง เส้น
หน้าวัดหนองบอน หมูที่ 1 บ้านหน้าสถานี

0.00 0.00 406,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางบริเวณซอยบ้านลุงสุภาพ หมู
ที่ 12

0.00 0.00 230,700.00 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ กลุมบ้านเขาดิน หมูที่ 4

0.00 0.00 536,200.00 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ กลุมบ้านคลองบุหรี่เหนือ หมูที่ 6

0.00 0.00 540,700.00 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ กลุมบ้านทามะตูม หมูที่ 10

0.00 0.00 536,200.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางซอยบ้านนางทอง หมูที่ 
12

0.00 0.00 107,700.00 -100 % 0
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โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางซอยวัดแกงไทรเชื่อมสวน
นายประนอม หมูที่ 5

0.00 0.00 253,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางซอยหลังโรงเรียนบ้านทา
แยก หมูที่ 4

0.00 0.00 34,900.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางบ้านหนองปรือ เชื่อมบ้าน
นาล้อม หมูที่ 3

0.00 0.00 306,500.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ กลุมบ้านคลอง
บุหรี่ใต้ หมูที่ 7

0.00 0.00 392,800.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 3,344,700.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,344,700.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว

0.00 903,052.18 0.00 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้วโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู
ที่ 6

0.00 0.00 43,800.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 903,052.18 43,800.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 903,052.18 43,800.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0.00 903,052.18 3,388,500.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อมขององค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บอน

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อมขององค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บอน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
เมืองสระแก้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตางๆ 
ภายในแหลงน้ําสาธารณะคลองพระปรง 
(ห้วยใหญ) พื้นที่บ้านทาแยก หมูที่ 4 บ้าน
แกงไทร หมูที่ 5 บ้านเนินแสนสุข หมูที่ 9 
บ้านทามะตูม หมูที่ 10 และ  บ้านคลองหิน
เทิน หมูที่ 11

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว

0.00 171,788.50 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 171,788.50 350,000.00 320,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 171,788.50 350,000.00 320,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 171,788.50 350,000.00 320,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 1,074,840.68 3,738,500.00 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ 
ซอมแซมฝายชะลอน้ําคุ้มบ้านป่าศรีบุญเรือง
หมูที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ตําบลหนอง
บอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0.00 27,280.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.หนองบอน สัญจร 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในวัน
มหิดล (24 กันยายน 2563) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 74,510.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทํา
ความสะอาดลําน้ําคูคลองและพัฒนาชุมชนที่
อยูอาศัยริมแมน้ํา คูคลอง 

0.00 54,505.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ทอง
เที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(วันศิลปิน
แหงชาติ) ประจําปีงบประมาณ 2564

0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

โครงการคนรุนใหม หางไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ

0.00 33,300.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตําบลเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา(พ.ศ.2561 
-2565) ขององค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บอน

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ 
ทําความสะอาดสถานีรถไฟ(จ.สระแก้ว) และ
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี ตําบลหนองบอน 
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0.00 12,180.00 0.00 0 % 0

โครงการจิตอาสากิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอนประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

0.00 93,080.30 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการเก็บรวบรวมขยะใน
ชุมชนและการคัดแยกขยะ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการจัดการขยะที่แหลง
กําเนิด (3R)

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.หนองบอน

0.00 9,350.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 304,205.30 105,000.00 190,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 304,205.30 105,000.00 190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

อุดหนุนอําเภอเมืองสระแก้ว 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,000.00 75,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,000.00 75,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 304,205.30 180,000.00 265,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 304,205.30 180,000.00 265,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและการจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 149,734.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและการจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด
องค์การบริหารสวนตําบลหนองบอน

0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 149,734.00 450,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 149,734.00 450,000.00 400,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 40/54



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนอง
บอน

0.00 60,000.00 60,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 209,734.00 510,000.00 460,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 41/54



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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญ
ผะเหวดเทศน์มหาชาติองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอนรวมกับจังหวัดสระแก้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญ
ผะเหวดเทศน์มหาชาติองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอนรวมกับจังหวัดสระแก้ว

0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 35,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 35,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเข้าคายปฏิบัติธรรมสู
เยาวชน

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือขายตําบลหนอง
บอน

0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 42/54



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

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาแยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการจัด
กิจกิจกรรมเข้าคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0.00 120,000.00 120,000.00 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดทามะตูม หมูที่ 10 โครงการ
ปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 160,000.00 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 160,000.00 300,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 160,000.00 195,000.00 350,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 43/54



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

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 60,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว

0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ "สืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว"

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 30,000.00 90,000.00 80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0.00 399,734.00 795,000.00 890,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 44/54



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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 629,460.00 670,000.00 -32.84 % 450,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 146,760.00 170,000.00 -4.12 % 163,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 12,660.00 30,000.00 -93.33 % 2,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 830,880.00 948,000.00 657,000
รวมงบบุคลากร 0.00 830,880.00 948,000.00 657,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 10,100.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 100,000.00 132,000.00 -72.73 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 110,100.00 232,000.00 126,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 45/54



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 145,000.00 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,550.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 5,550.00 130,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 115,650.00 507,000.00 446,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 46/54



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 100 % 11,800

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โต๊ะเหล็กทํางาน 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอล 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระยะ Mileseey 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 100 เมตร ระบบ
ดิจิตอล 

0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 47/54



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

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 103,800.00 76,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 103,800.00 76,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 946,530.00 1,558,800.00 1,179,200
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาสิ่งกอสร้างและสาธารณูปการ 0.00 856,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ Overlay Para Asphaltic 
Concrete ทับถนนคอนกรีตสายทางตอจาก
จุดสิ้นสุดโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2563 
เส้นหน้าวัดหนองบอน หมูที่ 8 

0.00 0.00 402,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 48/54



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

โครงการกอสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.) เส้นทางฟาร์มกํานันไปกลุมบ้านนา
ล้อม หมูที่ 3 บ้านโคกมะตูม (ชวงที่ 1)

0.00 0.00 0.00 100 % 399,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) กลุมบ้านหนองเทา (บริเวณพื้นที่
เหลือตอจากคอนกรีตเดิม) หมูที่ 9 บ้านเนิน
แสนสุข

0.00 0.00 0.00 100 % 499,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้านนายทํานอง   สะตอน
รัมย์ หมูที่ 8 บ้านหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 201,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้านนายพิทักษ์ทางไปศาลา
กลางบ้านถึงซอยสุริยะ หมูที่ 8 บ้านหนอง
บอน

0.00 0.00 0.00 100 % 399,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 7 ถึง
บ้านนายฉันท์ เรืองศรี หมูที่ 7 บ้านคลอง
บุหรี่ใต้

0.00 0.00 0.00 100 % 280,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านซาลาเปา หมูที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ (ชวงที่ 1)

0.00 0.00 0.00 100 % 300,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนายวิจิตร ถึงบริเวณ บ้าน
นายสมศักดิ์ รอดหนู (กลุมบ้านโคกทรัพย์) 
หมูที่ 10 บ้านทามะตูม (ชวงที่ 1)

0.00 0.00 0.00 100 % 479,500

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 49/54



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนายสมพร แมนปืน หมูที่ 5 
บ้านแกงไทร

0.00 0.00 0.00 100 % 131,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยอูรถบัส (กลุมบ้านเขาดิน) หมูที่ 
4 บ้านทาแยก

0.00 0.00 0.00 100 % 419,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางบ้านโพธิ์ทอง (ตอจากพื้นที่
คอนกรีตเดิม) หมูที่ 5 บ้านแกงไทร (ชวงที่ 1 
)

0.00 0.00 0.00 100 % 360,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณซอยผู้ชวยคําพันธ์ หมูที่ 1 

0.00 0.00 67,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมเกลี่ยแตง 
สายทางซอยวัดแนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 

0.00 0.00 423,700.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาติดตั้งซับเมิร์
สพร้อมถังแชมเปญ บ้านคลองหินเทิน หมูที่ 
11 

0.00 0.00 536,200.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนางจงจิต ดารักษ์ หมูที่ 
11 บ้านคลองหินเทิน

0.00 0.00 0.00 100 % 48,700

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนางเลอะ สีนิล หมูที่ 11 
บ้านคลองหินเทิน

0.00 0.00 0.00 100 % 60,100

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 50/54



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

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนางโฮม ใต้คีรี หมูที่ 6 
บ้านคลองบุหรี่เหนือ

0.00 0.00 0.00 100 % 12,100

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านยายบาง คุ้มบ้านป่าศรี
บุญเรือง หมูที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ

0.00 0.00 0.00 100 % 23,500

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยสวนชางเป็ด หมูที่ 5 บ้านแกง
ไทร

0.00 0.00 0.00 100 % 71,600

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยหนองอีส้ม สวนนางสังวร พา
ชู หมูที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ

0.00 0.00 0.00 100 % 157,400

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง และวางทอระบายน้ํา สายทางคึก
ฤทธิ์ จากคุ้มบ้านคลองทรัพย์ถึงฝายน้ําล้น
บ้านคลองบุหรี่ใต้ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 100 % 274,600

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางแยกบ้านนายโฮม แพนลา 
หมูที่ 11 บ้านคลองหินเทิน

0.00 0.00 0.00 100 % 105,900

โครงการซอมสร้างผิว PARA Asphaltic 
Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) 
เส้นทางเข้าวัดหนองบอน (ชวงที่ 3)  หมูที่ 1 
บ้านหน้าสถานี

0.00 0.00 0.00 100 % 445,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 51/54



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

โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมถังกรองน้ํา 
บริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ ปรีชาเดช หมูที่ 
6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ

0.00 0.00 0.00 100 % 326,000

โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถัง
กรองน้ํา บริเวณวัดแนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 
บ้านสวน

0.00 0.00 0.00 100 % 326,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 856,000.00 1,429,600.00 5,423,000
รวมงบลงทุน 0.00 856,000.00 1,429,600.00 5,423,000

รวมงานก่อสร้าง 0.00 856,000.00 1,429,600.00 5,423,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 1,802,530.00 2,988,400.00 6,602,200

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 52/54



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

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทําปุยชีวภาพและปุย
อินทรีย์ในตําบลหนองบอน

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 20,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า ปลอยพันธุ์ปลา พัฒนา
พื้นที่และแหลงน้ําสาธารณะตําบลหนองบอน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 20,000.00 50,000

รวมทุกแผนงาน 0.00 27,143,180.70 38,190,000.00 40,600,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:02:18 หน้า : 54/54



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

อําเภอเมืองสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 13,617,800 บาท 

รวม 13,617,800 บาท 

รวม 13,617,800 บาท 

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ทองที่หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 1/206



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย ไดรับบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
สูญหาย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลว. 22 เมษายน 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 

และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 2/206



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

หนา : 3/206 

จํานวน 10,378,800 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกัน         

รายไดใหแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ 
ครบถวน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 63 ลําดับที่ 1)         
(สํานักปลัด)



เบี้ยยังชีพความพิการ

หนา : 4/206 

จํานวน 2,256,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมเบี้ย
ความพิการใหแกคนพิการ และทุพพลภาพ
ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ 

เงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแลว 
- คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800  
บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557) 
- คนพิการที่มีอายุตํากวา 18 ปี ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 

บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 
2563) 
(เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน)
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย 

เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 63 ลําดับที่ 2)
        (สํานักปลัด)



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเป็นคายังชีพสําหรับผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทย 
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และรายไดไมเพียงพอตอการ
ยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพ เลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาท/เดือน 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน 

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 63 ลําดับที่ 3)         
(สํานักปลัด)

หนา : 5/206



รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการ
ป้องกัน และระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโค โรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นตน ฯลฯ
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

 3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 0533 ลว. 27 มกราคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 2120 ลว. 9 เมษายน 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 2343 ลว. 22 เมษายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 29 ธันวาคม 2563
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลว. 8 พฤษภาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (สํานักปลัด , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองชาง)

หนา : 6/206

เงินสํารองจาย จํานวน 169,000 บาท



รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 422,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น
 คํานวณจากประมาณการรายรับ ทุกหมวด ทุกประเภท ในอัตรา
รอยละสอง  ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุน ไมตองนํามาคํานวณ 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว 6038 ลว. 7 ตุลาคม 2563
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31
 ลว. 21 ตุลาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 7/206



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน

หนา : 8/206 

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (สปสช.)
        ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ ทองที่หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ 

ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลว. 20 สิงหาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564

 (สํานักปลัด)



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 9,340,780 บาท 

รวม 5,741,880 บาท 

รวม 2,657,520 บาท 

จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสนตําบล 1 คน 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
รายละเอียด ดังนี้
    1. เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน อัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 

    2. เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน อัตรา 
เดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280  
บาท
    ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ 

แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
    ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (สํานักปลัด)

หนา : 9/206



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
รายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล

 1 คน อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 2 คน อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,120 บาท
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ 

แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 10/206



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 1 คน
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
รายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน อัตรา

เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

2 คน อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,120 บาท
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ 

แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 11/206



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน 

ตําบล 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ 

แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 12/206



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,972,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ 1 คน 
รองประธานสภาฯ 1 คน สมาชิกสภาฯ 19 คน และเลขานุการ 
สภาฯ 1 คน
    รายละเอียด ดังนี้

1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
134,640 บาท
    2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1 คน อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 110,160 บาท
    3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
    4. คาตอบแทนสมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตําบล 
19 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
1,641,600 บาท
    ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

    ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ 

แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
    ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (สํานักปลัด)

หนา : 13/206



เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ฯลฯ จํานวน 6 อัตรา
 สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จํานวน 2  อัตรา 
ประกอบดวย
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
 - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น 
ระดับตน)

 สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จํานวน 
4 อัตรา ประกอบดวย
 - หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 
1 อัตรา
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 - นิติกร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
 - เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธี การจายเงินเดือนและ 

ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

หนา : 14/206

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม 3,084,360 บาท 

จํานวน 2,000,000 บาท



        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

หนา : 15/206

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง), เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง, เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ 

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ 
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท  
0809.3/ว 28 ลว. 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
(การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป 
ไดรับเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)         
ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



เงินประจําตําแหนง จํานวน

หนา : 16/206 

168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับ ปลัด อบต., รองปลัด 
อบต., หัวหนาสํานักปลัด และผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามระเบียบ ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

        ฐานอํานาจประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 

หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับคา 
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เมษายน 2548         
ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลว. 16 กุมภาพันธ 2548 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 17/206 

758,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง ฯลฯ
        สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
จํานวน 5 อัตรา ประกอบดวย
        - ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
        - ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
        - พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
        - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
        - ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,420 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ 
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 18/206



งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รวม 3,408,000 บาท 

รวม 543,000 บาท 

จํานวน 390,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  10,000  บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557

หนา : 19/206

        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง    
จํานวน  360,000  บาท  
 โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)
(3)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ฯลฯ     จํานวน 20,000 บาท
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

หนา : 20/206

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

หนา : 21/206

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 

ตามระเบียบ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559         
  ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาเชาบาน จํานวน

หนา : 22/206 

108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก 

ไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547  และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
บุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554         
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 23/206

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
บุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554         
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



หนา : 24/206

ค่าใช้สอย รวม 1,880,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน), 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
หรือสิ่งพิมพตางๆ), คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการบุคคภายนอก 
เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทํา
ระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



หนา : 25/206

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น)
2. คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ

สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ 
พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3. คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน

พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
หรือพวงมาลา สําหรับอนุสาวรียหรือการใชในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน 

ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี 
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเป็น เป็นตน การประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของ
กับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน 
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณา
หาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
 - การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
 - การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
 - การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
 - การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น



หนา : 26/206

ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
 - การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน

อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช

จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 

 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

 - การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน



หนา : 27/206

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น        จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 

ผูบริหารทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เชน    
คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง คาเอกสารและสิ่งพิมพ คาบัตร
เลือกตั้ง คาหีบบัตรเลือกตั้ง คาคูหาเลือกตั้ง คาป้าประชาสัมพันธ 
คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
        ฐานอํานาจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 52 ลําดับที่ 11)         
     (สํานักปลัด)



คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน

หนา : 28/206 

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ         
  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ .ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



โครงการจิตอาสา จํานวน

หนา : 29/206 

150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจิตอาสา เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่เบิกไดตามระเบียบและกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อให 
ประชาชนจิตอาสา ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ หนวยงานตางๆ 
รวมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญ สาธารณประโยชน ภายใตจิตอาสา 
“เราทํา ความ ดี ดวยหัวใจ” ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก 

กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 51 ลําดับที่ 7)         
   (สํานักปลัด)



โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน

หนา : 30/206 

50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งงานรัฐพิธีที่สําคัญตางๆ ของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เป็นไปตามระเบียบและ 

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของ 
ประชาชนตําบลหนองบอน เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นที่เบิกไดตามระเบียบและกฎหมาย เป็น ตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 49 ลําดับที่ 2)         
     (สํานักปลัด)



โครงการปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางปรับปรุงและดูแลระบบ 

เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน ใหเว็บไซตของ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนมีความทันสมัย ขอมูลขาวสาร 
มีความเป็นปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธการดําเนินงาน หรือ
กิจกรรมตางๆใหประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 52 ลําดับที่ 12)         
       (สํานักปลัด)

หนา : 31/206



โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน หัวหนา 
สวนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผูแทนกลุม 

องคกรตางๆ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน

หนา : 32/206 

350,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ 

ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล ผูนําชุมชน หัวหนาสวนราชการในพื้นที่ อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผูแทนกลุมองคกรตางๆ พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เชน 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ 

วิทยากร คาพาหนะ คาอุปกรณในการดําเนิน โครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
      ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม    
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 50 ลําดับที่ 4)         
      (สํานักปลัด)



โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง

จํานวน

หนา : 33/206 

50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

และทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เชน 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาอุปกรณในการดําเนิน
โครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก 

กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม    
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 50 ลําดับที่ 5)         
      (สํานักปลัด)



โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เบิก
ไดตามระเบียบและกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 51 ลําดับที่ 8)         
     (สํานักปลัด)

หนา : 34/206



โครงการสงเสริมการสนับสนุนและยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรม จริยธรรม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการสนับสนุน
และยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เบิกไดตามระเบียบ 

และกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 49 ลําดับที่ 1)         
    (สํานักปลัด)

หนา : 35/206

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
           ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก 

คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 สิงหาคม 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสํานักงาน จํานวน

หนา : 36/206 

650,000 บาท 

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน 
ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ แฟ้ม 
กรรไกร ลวดเย็บ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร 
สมุดประวัติขาราชการ ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ 
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
พระบรมฉายาลักษณ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน 
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน, ขาตั้ง 
ไมโครโฟน, ฟิวส, ปลั๊กไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, 
โทรโขง, ไมโครโฟนพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ         
    ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช 
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง, ผงซักฟอก, 
น้ำยาดับกลิ่น, แกวน้ำ, กระติกน้ำรอน, ไมกวาด, สายยางฉีดน้ำ, 
ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอลาก ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 37/206



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ อะไหลตางๆ ของรถยนตและ
รถจักรยานยนต เชน สายไฮดรอลิค, ตลับลูกปน, ถังน้ำมัน, 
หมอน้ำ, เครื่องยนต (อะไหล), ชุดเกียรรถยนต, แบตเตอรี่, 
สายไมล, ฟิลมกรองแสง, ยางรถยนต ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 38/206



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน

หนา : 39/206 

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ำมันเชื้อเพลิง, แกสหุงตม, นํ้ามันดีเซล, น้ำมัน 

กาด, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร, 
น้ำมันหลอลื่น ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลว. 7 พฤษภาคม 2563
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆที่เป็นวัสดุการเกษตร 
เชน ปุย, ,มีดตัดตนไม, หัวกะโหลกดูดน้ำ, พันธสัตวปีก และ
สัตวน้ำ, ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆที่เป็นวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน ฟิลม, เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน, 
ขาตั้งกลอง, เมมโมรี่การด, ภาพถายดาวเทียม, ฟิลมสไลด ฯลฯ         
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเทา, ถุงมือ/ถุงเทา, หมวก, ชุดดับเพลิง 
รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน),  เสื้อชูชีพ, เสื้อสะทอน 

แสง, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน, วุฒิบัตร 
อปพร., บัตรประจําตัว อปพร., เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ         
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 40/206



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษ
ตอเนื่อง, สายเคเบิล, ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board) ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 41/206

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ำ, ,มิเตอรไฟฟ้า, 
ตะแกรงกันสวะ, หัววาลวเปิด-ปิดแกส, อุปกรณบังคับ สัตว ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



ค่าสาธารณูปโภค รวม

คาไฟฟ้า จํานวน

หนา : 42/206 

335,000 บาท 

240,000  บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ ในที่สาธารณะขององคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ตุลาคม 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 กันยายน 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว. 3 สิงหาคม 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบอน, คาโทรศัพทเคลื่อนที่และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่องเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
       ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช 
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 43/206



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับการใช 
ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงงอินเทอรเน็ตการด คาสื่อสารอื่นๆ 
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และให 
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกสองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินงาน 

ระบบสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 44/206



งบลงทุน รวม

ค่าครุภัณฑ์ รวม

หนา : 45/206 

180,900 บาท 

180,900 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัวๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
        1)  แบบเบาะหนังสีดํา  

2) มีพนักพิง มีทาวแขน 2 ขาง
        3) มีลอเลื่อน  

4) สามารถปรับระดับสูงตําได
5) เกาอี้ทํางาน ขนาด กวาง 58 x ลึก 59 x สูง 92-114  ซม.

        (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามทองถิ่น)
        (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ 

ประมาณ)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
      ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 67 ลําดับที่ 3)         
       (สํานักปลัด)



ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท
เพื่อจายเป็นจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆละ 
5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
    (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.14.1) 
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
    ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (สํานักปลัด)

โตะพับหนาฟอเมกาขาว จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับหนาฟอเมกาขาว จํานวน 
10 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
    คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
    1)  หนาเมลามีนขาว หนา 19 มิลลิเมตร
    2) ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิลลิเมตร ชุบโครเมี่ยม ขนาด 

กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 175 

 เซนติเมตร   
     (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามทองถิ่น)
    (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ 

ประมาณ)
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
    ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 67 ลําดับที่ 1)     
   (สํานักปลัด)

หนา : 46/206



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
        - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
        - มีแป้นพิมพและเมาส 
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 

หนวย        
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 47/206



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้         
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi         
        - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
18 หนาตอนาที (ppm) 
        - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB         
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)    
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
    ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (สํานักปลัด)

หนา : 48/206



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ, เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุกขยะ, เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ, เปลี่ยนระบบ 

ไฮดรอลิก, เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายรายจายอื่น เชน คาใชจายคางจายในปี
งบประมาณที่ลวงมาแลว, คาใชจายตามคําพิพากษา ฯลฯ         
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 49/206



งบบุคลากร รวม 483,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 483,000 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 222,240 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ฯลฯ สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล 

หนองบอน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย 

เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวน ที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 50/206

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 584,000 บาท



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 51/206 

260,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวน ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวน ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

หนา : 52/206 

101,000 บาท 

51,000 บาท 

10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก    
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง   จํานวน 10,000  บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ตามระเบียบ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 

 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 53/206

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 54/206 

50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม 2,143,840 บาท 

รวม 1,485,840 บาท 

รวม 1,485,840 บาท 

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลประจําปี พรอมเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบลที่จะไดเลื่อน 

ขั้นเงินเดือน และพนักงานสวนตําบลที่ไดเลื่อนระดับระหวางงบ 

ประมาณประจําปีงบประมาณ 
        สังกัด กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
จํานวน 6 อัตรา ประกอบดวย
 - ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
จํานวน 1 อัตรา
        - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
        - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
        - เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง) จํานวน 1 อัตรา 
        - เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (ปง./ชง) จํานวน 1 อัตรา 
        - เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

หนา : 55/206



 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 56/206



เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ 

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ 
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย 

เงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

หนา : 57/206 

40,000 บาท



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ฐานอํานาจประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 

หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เมษายน 2548 

ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลว. 16 กุมภาพันธ 2548 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 58/206



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 59/206 

453,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง
        สังกัด กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
        - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
        - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
        - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม 586,000 บาท 

รวม 176,000 บาท 

จํานวน 90,000 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง   จํานวน 10,000 บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562

หนา : 60/206



        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)
 (2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ 

แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ   จํานวน 80,000 บาท

 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 61/206



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 

ตามระเบียบ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559         
ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 62/206

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท



คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 

 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 63/206



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 64/206



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 65/206 

290,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน), 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
หรือสิ่งพิมพตางๆ), คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการบุคคล

ภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ 
คาจางทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ 

ใชในราชการ, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น), คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ, 
คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ, คาใชจายในการประชุม 

ราชการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 

 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
     ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 66/206

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงาสวนตําบล พนักงาน จาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 67/206



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบโครงการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 
2563
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 53 ลําดับที่ 15)         
      (กองคลัง)

หนา : 68/206

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 สิงหาคม 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



ค่าวัสดุ รวม

หนา : 69/206 

100,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน 
ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ แฟ้ม 
กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร 
สมุดประวัติขาราชการ ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ 
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
พระบรมฉายาลักษณ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน 
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน

หนา : 70/206 

40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษ
ตอเนื่อง, สายเคเบิล, ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board) ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



งบลงทุน รวม

ค่าครุภัณฑ์ รวม

หนา : 71/206 

72,000 บาท 

72,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลังๆ
ละ 4,700 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
        1) ขนาด 1,185x406x877 มิลลิเมตร
        (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท
เพื่อจายเป็นจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5 ตูๆละ 
5,900 บาท เป็นเงิน 29,500 บาท คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด
        2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
        3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
        (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ 

ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.14.1) 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)



โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

1) ขนาด W120xD60xH75 ซม.
2) มีที่วาง CPU พรอมคียบอด
3) ขาเหล็กตัวแอล

        (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ 

ประมาณ)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 72/206



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี 
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
        - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 

 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
        - มีแป้นพิมพและเมาส 
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนวย        
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 73/206



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi         
        - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
18 หนาตอนาที (ppm) 
        - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB         
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
        - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองคลัง)

หนา : 74/206



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม

หนา : 75/206 

254,000 บาท

งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

200,000 บาท 

200,000 บาท 

200,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ฯลฯ สังกัด หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบอน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



งบดําเนินงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม

หนา : 76/206 

54,000 บาท 

46,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน 

สวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  5,000  บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547  และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 77/206



ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 78/206

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม        849,420 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ฯลฯ สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 79/206



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,860 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ 
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม         690,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  5,000  บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557

หนา : 80/206



        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)
 (2)  เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน    จํานวน 30,000 บาท
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550
 ฐานอํานาจระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลว. 26 ธันวาคม 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลว. 8 กุมภาพันธ 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 81/206



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 

ตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 82/206

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 83/206 

635,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, 
คาซักฟอก, คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเวนคาเชาบาน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 
(รายจายเกี่ยวกับ การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ), คาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556         
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/
ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข 

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 84/206



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน การจัดตั้งดานตรวจ จุดบริการ 
ประชาชน ฯลฯ 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 54 ลําดับที่ 1)         
     (สํานักปลัด)

หนา : 85/206



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน

หนา : 86/206 

120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต เชน การจัดตั้งดานตรวจ จุดบริการ 
ประชาชน ฯลฯ 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 54 ลําดับที่ 2)         
    (สํานักปลัด)



โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง (5 วัน) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน

            หนา : 87/206 

200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง (5 วัน) 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องแบบ
พรอมรองเทา คาวัสดุอุปกรณตางๆ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
        ฐานอํานาจตามหนังสือสั่งการของศูนย อปพร. กลาง ที่ มท 

. 0620.2/ว 292.105 ลว. 27 มีนาคม 2550
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 54 ลําดับที่ 4)         
     (สํานักปลัด)



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

จํานวน

หนา : 88/206 

100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
เป็นตน ฯลฯ เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติใหมี
ความพรอม สามารถเป็นผูชวยเจาพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลว. 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 55 ลําดับที่ 5)         
       (สํานักปลัด)



โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ตําบลหนองบอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลหนองบอน เชน 
คาใชจายในการจัดทําโครงการวัน อปพร.แหงชาติ คาใชจาย
ในการจัดประชุม ฯลฯ 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 54 ลําดับที่ 3)         
       (สํานักปลัด)

หนา : 89/206



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 สิงหาคม 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 90/206



ค่าวัสดุ รวม

หนา : 91/206 

10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน, 
ขาตั้งไมโครโฟน, ฟิวส, ปลั๊กไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ, 
ปลั๊กไฟฟ้า, โทรโขง, ไมโครโฟนพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 

   ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆที่เป็นวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน ฟิลม, เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน, 
ขาตั้งกลอง, เมมโมรี่การด, ภาพถายดาวเทียม, ฟิลมสไลด ฯลฯ 

     ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



งานจราจร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน 

ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น 
        - ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 

คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน 

แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร 
กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
        - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน 

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางชะลอความ 

เร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ         
    ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 92/206



หนา : 93/206 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวม 921,160 บาท 

รวม 486,860 บาท

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

486,860 บาท 

230,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ฯลฯ
 สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอน จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวย
 - ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
 - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย 

เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานการศึกษา



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามระเบียบ ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
       ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
       ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
      ฐานอํานาจประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 

หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับคา 
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เมษายน 2548         
      ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลว. 16 กุมภาพันธ 2548 
       ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 94/206



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 95/206 

214,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง ฯลฯ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน ตําแหนง 
ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 96/206

งบดําเนินงาน รวม

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

331,000 บาท 

96,000 บาท 

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  10,000  บาท  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ตามระเบียบ ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559         
   ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547  และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน

หนา : 97/206 

20,000 บาท



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 98/206



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 99/206 

175,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน), 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ 
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย 

เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ 

สิ่งพิมพตางๆ), คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายใน 

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก แบบ คารับรองแบบ คาจางทํา 
ระบบแผนที่ภาษี คาจางทนาย ความ, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน 

ราชการ, คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน ราชการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
     ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 100/206



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 สิงหาคม 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 101/206



ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสํานักงาน จํานวน

หนา : 102/206 

60,000 บาท 

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน 
ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ แฟ้ม 
กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร 
สมุดประวัติขาราชการ ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ 
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
พระบรมฉายาลักษณ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน 
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน พระพุทธรูป 
พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ 
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, 
กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิล, ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board) ฯลฯ 
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



งบลงทุน รวม

ค่าครุภัณฑ์ รวม

หนา : 103/206 

103,300 บาท 

53,300 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุดๆละ 17,000 บาท 
เป็นเงิน 34,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 
3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
        - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 

 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
        - มีแป้นพิมพและเมาส 
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย    
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564    
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
        - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานที่ผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 
dpi
        - มีความเร็วในการพิมพรางสีขาวดําหรับกระดาษขนาด A4 

ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที         
        - มีความเร็วในการพิมพรางสีขาวดําหรับกระดาษขนาด A4 

ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)         
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
        - สามารถใชไดกับ A4 Letter, Legal และ Custom          
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
        - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

หนา : 104/206



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000

 

บาท

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาการปรับปรุงระบบระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า, 
การปรับปรุงอาคาร เชน บิวทอิน Built-in, กั้นหองที่มีสภาพ 

มั่นคง ฯลฯ 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 105/206



หนา : 106/206 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,447,760 บาท

งบบุคลากร รวม 486,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

จํานวน
486,000 บาท 

200,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 
ฯลฯ 
        สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบอน ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 
2 อัตรา 
 (เป็นตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานครูสวนทองถิ่น 
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ตามนโยบายสงเสริมและพัฒนาระดับ 

มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานการ 
ศึกษาปฐมวัยแหงชาติ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มาท 0809.4/ว 247 ลว. 8 กุมภาพันธ 2564
        ฐานอํานาจมติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง ฯลฯ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน ตําแหนง 
ผูดูแลเด็ก ประกอบดวย 
 - ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
        (เป็นพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน) 
        - ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
 (เป็นพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานจาง
ทั่วไป พรอมทั้งการจัดสรรเงินอุดหนุน ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
ตามนโยบายสงเสริมและพัฒนาระดับมาตรฐานการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแหงชาติ 
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มาท 0809.4/ว 247 ลว. 8 กุมภาพันธ 2564
        ฐานอํานาจมติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 107/206



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ 
ใหแก พนักงานจางทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มาท 0809.4/ว 247 ลว. 8 กุมภาพันธ 2564
        ฐานอํานาจมติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 108/206



งบดําเนินงาน

หนา : 109/206 

รวม 1,339,160 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ

 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  

พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 
2547แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 110/206



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 111/206 

294,060 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน  เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาของรางวัล คาเงินรางวัล คาวัสดุที่ใชจัดกิจกรรม คาใชจาย 

อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 35 ลําดับที่ 1)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



โครงการสนับสนุน คาใชจายการบริหารการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน
รายหัว) ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานี
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564
 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 38 ลําดับที่ 17)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ 
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานี 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 39 ลําดับที่ 18)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 112/206



โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน

หนา : 113/206 

144,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแก เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน จํานวน 
28 คนๆ ละ 21 บาทตอวัน จํานวน 245 วัน (ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2564) เป็นเงิน 144,060  บาท 
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) หนาที่ 35 ลําดับที่ 2)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 950,100 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 900,100 บาท

1) วัสดุงานบานงานครัว
 เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง, ผงซักฟอก, 
น้ำยาดับกลิ่น, แกวน้ำ, กระติกน้ำรอน, กระติกน้ำแข็ง, ไมกวาด, 
สายยางฉีดน้ำ, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบลอลาก ฯลฯ  
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในเขตตําบลหนองบอน ยอดนักเรียน 354 คนๆละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน (ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 โรงเรียนบานหนาสถานี จํานวน 125 คน    เป็นเงิน 239,525.00 บาท  
 โรงเรียนบานโคกมะตูม จํานวน 82 คน      เป็นเงิน  157,128.00 บาท
 โรงเรียนบานทาแยก จํานวน 73 คน          เป็นเงิน  139,882.60  บาท  
 โรงเรียนบานคลองบุหรี่ จํานวน 73 คน      เป็นเงิน  139,882.60 บาท
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) หนาที่ 35 ลําดับที่ 4)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

3) อาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลหนองบอน จํานวน 53,653.60  บาท
 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาสถานี จํานวน 28 คนๆละ 7.37 บาท 

ตอวัน จํานวน 260 วัน (ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
เป็นเงิน 53,653.60 บาท  
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

หนา : 114/206

2) อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  676,418.60 บาท



 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 35 ลําดับที่ 3)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุนเพื่อการศึกษา, 
แบบจําลองภูมิประเทศ, สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก, 
กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอรพลาสติก), เบาะยืดหยุน, 
กระดานไวทบอรด, ขาตั้ง (กระดานดํา), แปรงลบกระดานดํา 
ชอลค, ปากกาไวทบอรด ฯลฯ 
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 
ลว. 11 มีนาคม 2551
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 115/206



ค่าสาธารณูปโภค รวม

คาไฟฟ้า จํานวน

หนา : 116/206 

50,000 บาท 

30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะขององคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบอน (สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนาสถานี)
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ตุลาคม 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 กันยายน 2560
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว. 3 สิงหาคม 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาน้ำประปา คาน้ำบาดาล (สําหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานหนาสถานี)
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หนา : 117/206 

รวม 1,622,600 บาท 

รวม 1,622,600 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
โรงเรียนบานคลองบุหรี่
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 37 ลําดับที่ 12)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
และเนตรนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนบานคลองบุหรี่ 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 38 ลําดับที่ 16)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน

หนา : 118/206 

306,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 

อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบานคลองบุหรี่ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 73 คนๆ ละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน 
(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 

/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
     (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 36 ลําดับที่ 8)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
โรงเรียนบานโคกมะตูม
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 37 ลําดับที่ 10)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
และเนตรนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนบานโคกมะตูม 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 38 ลําดับที่ 14)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 344,400 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 

อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบานโคกมะตูม 
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 82 คนๆละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน 
(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564) 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 

/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
     (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 36 ลําดับที่ 6)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 119/206



อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
โรงเรียนบานทาแยก
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 37 ลําดับที่ 11)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนบานทาแยก 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 38 ลําดับที่ 15)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 120/206



อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน
หนา : 121/206 

306,600 บาท 

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 

อนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 โรงเรียนบานทาแยก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 73 คนๆละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน 
(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 

/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
     (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 36 ลําดับที่ 7)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
โรงเรียนบานหนาสถานี
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 36 ลําดับที่ 9)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ
และเนตรนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนบานหนาสถานี 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 37 ลําดับที่ 13)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 525,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 

อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบานหนาสถานี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 125 คนๆละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน 
(ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564) 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 

/ว 3924 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 
      (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 36 ลําดับที่ 5)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 122/206



แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม

679,000 บาท 

439,000 บาท 

144,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับ
นักบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร 
บริบาลทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0819.2/ว 6290 ลว. 18 ตุลาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0819.2/ว 4253 ลว. 21 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3057 ลว. 1 ตุลาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0819.2/ว 2318 ลว. 21 เมษายน 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 123/206



ค่าใช้สอย รวม  295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 124/206



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

       ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 125/206



โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา 
นองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน

หนา : 126/206 

100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าฯ กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เชน คาวัคซีนพรอมเข็มฉีด (ตอ ๑ โดส พรอมป้ายแขวนและ 

ใบรับรอง) คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น
ที่เบิกไดตามระเบียบและกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว. 10 เมษายน 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 57 ลําดับที่ 6)         
(สํานักปลัด)



โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ 

วิทยากร คาพาหนะ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอุปกรณใน 

การดําเนินโครงการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 56 ลําดับที่ 4)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 127/206



โครงการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน

หนา : 128/206 

100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

พิษสุนัขบา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาวัคซีนพรอม 

เข็มฉีด (ตอ ๑ โดส พรอมป้ายแขวนและใบรับรอง) คาป้าย
โครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เบิกไดตามระเบียบ 

และกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

 0810.5/ว 0120 ลว. 12 มกราคม 2560 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 56 ลําดับที่ 1) 
      (สํานักปลัด)



โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 57 ลําดับที่ 5)         
   (สํานักปลัด)

หนา : 129/206



โครงการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูปรุงประกอบอาหารและ
จําหนายอาหาร (Food inspector)

หนา : 130/206 

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสุขาภิบาลอาหารสําหรับ 

ผูปรุงประกอบอาหารและจําหนายอาหาร (Food inspector) 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาพาหนะ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอุปกรณ
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 56 ลําดับที่ 3)         
      (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 1/8/2564  20:34:24



งบเงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุน รวม

หนา : 131/206 

240,000 บาท 

240,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 1-12

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1–12 
 ตําบลหนองบอน จํานวน 12 แหงๆละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 240,000 บาท ในการดําเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1–12 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0810.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / 
ว 5750 ลว. 14 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 57 ลําดับที่ 7) 
     (สํานักปลัด)



หนา : 132/206 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

625,040 บาท 

443,640 บาท 

443,640 บาท 

229,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  
รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ฯลฯ สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล 

หนองบอน ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 133/206 

213,720 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา         
    ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



    ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 

ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 134/206

งบดําเนินงาน รวม

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

180,000 บาท 

20,000 บาท 

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  10,000  บาท          
     ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน 

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ตามระเบียบ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน

หนา : 135/206 

10,000 บาท



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 136/206 

160,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 

        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (สํานักปลัด)

โครงการกอสรางที่อยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาสและผูยากไร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางที่อยูอาศัยใหแก่ 

ผูดอยโอกาสและผูยากไร เพื่อสงเคราะหใหแกผูดอยโอกาส และ
ผูยากไรในพื้นที่ตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 60 ลําดับที่ 5)         
     (สํานักปลัด)

หนา : 137/206



โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาสและผูยากไร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหแก่ 

ผูดอยโอกาสและผูยากไร เพื่อสงเคราะหใหแกผูดอยโอกาส และ
ผูยากไรในพื้นที่ตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 60 ลําดับที่ 6)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 138/206



โครงการสงเคราะหเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเคราะหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนที่ดอยโอกาส  เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสงเสริม
ความรู สงเสริมพัฒนาอาชีพใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ดอย
โอกาสในพื้นที่ตําบลหนองบอน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาอุปกรณในการ ดําเนินโครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
     ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แกไข 

เพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ .ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 59 ลําดับที่ 3)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 139/206



โครงการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน

หนา : 140/206 

20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการพิจารณาใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ซึ่งเป็นผูยากจนหรือดอยโอกาส ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ นักศึกษา 
และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุน 

การศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม        
    (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 59 ลําดับที่ 1)         
     (สํานักปลัด)



งบลงทุน รวม 1,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละ 700  บาท 
เป็นเงิน 1,400 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
        - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
        - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
ได
        - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ 
ใชแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็น 

อยางนอย 
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
         ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0810.7/ว 0879 ลว. 7 กุมภาพันธ 2562
         ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
         ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        (สํานักปลัด)

หนา : 141/206



แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่น 

ใสใจสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เชน 
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่เบิกไดตามระเบียบและกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ         
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
         ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 47 ลําดับที่ 1)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 142/206



โครงการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลเมืองสระแกว จํานวน

หนา : 143/206 

300,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลเมือง 
สระแกว ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาล 

เมืองสระแกว
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 47 ลําดับที่ 2)         
      (สํานักปลัด)



   โครงการคนรุนใหม หางไกลยาเสพติด           จํานวน             30,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการคนรุนใหม หางไกลยาเสพติด 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอุปกรณในการดําเนินโครงการ เป็นตน ฯลฯ         
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ 
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 62 ลําดับที่ 6)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 144/206

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน รวม
รวม

265,000 บาท 

190,000 บาท 

190,000 บาทค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
โครงการ อบต.หนองบอน สัญจร จํานวน 10,000 บาท

      ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

    (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 61 ลําดับที่ 4)

    (สํานักปลัด)

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ อบต.หนองบอนสัญจร เชน 
คาป้ายโครงการ คาอุปกรณในการดําเนินโครงการ เป็นตน 

       ฐานอํานาจพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540       
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564



โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในตําบลหนองบอน เชน คาป้ายโครงการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาพิมพ 
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอุปกรณในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 61 ลําดับที่ 3)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 145/206



โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองบอน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและแกไขปัญหา ยา
เสพติดตําบลหนองบอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอุปกรณในการดําเนินโครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
       ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ .ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
      (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 62 ลําดับที่ 5)         
     (สํานักปลัด)

หนา : 146/206



โครงการสงเสริมการเก็บรวบรวมขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการเก็บรวบรวมขยะ 

ในชุมชนและการคัดแยกขยะ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและ 

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการดําเนิน
โครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 

การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 46 ลําดับที่ 1)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 147/206



โครงการสงเสริมการจัดการขยะที่แหลงกําเนิด (3R) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการจัดการขยะที่ 
แหลงกําเนิด (3R) เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ 
เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 46 ลําดับที่ 2)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 148/206



โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน เชน คาป้ายโครงการ, อาหารวางและคาเครื่องดื่ม, 
คาอุปกรณใน การดําเนินโครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ 
แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 61 ลําดับที่ 1)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 149/206



โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในตําบลหนองบอน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในตําบลหนองบอน เชน คาป้ายโครงการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาพิมพ 
เอกสารและสิ่งพิมพ คาอุปกรณในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 889  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 61 ลําดับที่ 2 )         
      (สํานักปลัด)

หนา : 150/206



งบเงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุน รวม

หนา : 151/206 

75,000 บาท 

75,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว โครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอเมืองสระแกว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สระแกว โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อําเภอเมืองสระแกว จํานวน 50,000 บาท
        พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 5750 ลว. 14 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 30 ลําดับที่ 1)         
     (สํานักปลัด)



อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว 
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองสระแกว 
จังหวัดสระแกว จํานวน 25,000 บาท
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 5750 ลว. 14 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 151 
ลําดับที่ 90)
        (สํานักปลัด)

หนา : 152/206



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบดําเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม

460,000 บาท 

400,000 บาท 

400,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
การจัดการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นและการจัดการแขงขันกีฬาระหวางองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนผูควบคุมและฝึกสอน 
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาของรางวัล คาเงินรางวัล คาวัสดุที่ใชจัดกิจกรรม 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
    (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 40 ลําดับที่ 1)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 153/206



โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

จํานวน

หนา : 154/206 

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตอตาน
ยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลหนองบอน เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล คาเงินรางวัล 
คาวัสดุที่ใชจัดกิจกรรม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 40 ลําดับที่ 2)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



งบเงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุน รวม

หนา : 155/206 

60,000 บาท 

60,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนบานคลองบุหรี่ 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 42 ลําดับที่ 9)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนบานโคกมะตูม
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 41 ลําดับที่ 7)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนบานทาแยก 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 41 ลําดับที่ 8)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 15,000 บาท

ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 41 ลําดับที่ 6)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 156/206

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนบานหนาสถานี



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม

หนา : 157/206 

350,000 บาท 

50,000 บาท 

50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศนมหาชาติ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนรวมกับจังหวัดสระแกว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศนมหาชาติองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอนรวมกับจังหวัดสระแกว เชน คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชจัด 

กิจกรรม คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน 

การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 40 ลําดับที่ 3)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



งบเงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุน รวม

หนา : 158/206 

300,000 บาท 

300,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการจัดกิจกรรมเขาคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานคลองบุหรี่ โครงการจัด

กิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 43 ลําดับที่ 13)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมเขาคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโคกมะตูม โครงการจัด 

กิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 42 ลําดับที่ 11)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



อุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการจัดกิจกรรมเขาคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาแยก โครงการจัด

กิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 42 ลําดับที่ 12)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการจัดกิจกิจกรรมเขาคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนาสถานี โครงการจัด 

กิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 42 ลําดับที่ 10)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 159/206



เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-12 โครงการจัดกิจกรรม
วันผูสูงอายุและประเพณีสงกรานต

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-12  
ตําบลหนองบอน หมูบานละ 10,000 บาท โครงการจัดกิจกรรม
วันผูสูงอายุและประเพณีสงกรานต 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 41 ลําดับที่ 5)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-12 โครงการสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-12 
ตําบลหนองบอน หมูบานละ 10,000 บาท โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง 
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 40 ลําดับที่ 4)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 160/206



เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนวัดทามะตูม หมูที่ 10 โครงการปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวัดทามะตูม หมูที่ 10 โครงการ
ปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ)
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 43 ลําดับที่ 16)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หนา : 161/206



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม

หนา : 162/206 

80,000 บาท 

50,000 บาท 

50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อ
ที่ปางสีดา เชน คาจางเหมาบริการตางๆ คาป้ายโครงการ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชจัดกิจกรรม คาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ 
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 43 ลําดับที่ 14)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



งบเงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุน รวม

หนา : 163/206 

30,000 บาท 

30,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว โครงการ "สืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว 
โครงการ “สืบสานวัฒนาธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว” 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 43 ลําดับที่ 15)
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)



หนา : 164/206

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

รวม 1,179,200 บาท 

รวม 657,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

657,000 บาท 

450,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี ฯลฯ
 สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
จํานวน 2  อัตรา ประกอบดวย
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
- นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต. 
ดวน ที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง และผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตามระเบียบ ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

       ฐานอํานาจประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด     

หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เมษายน 2548         
       ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 28 ลว. 16 กุมภาพันธ 2548 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
     ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 165/206



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน

หนา : 166/206 

163,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน 

พนักงานจาง ฯลฯ สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบล
หนองบอน ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา         
  ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ 
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัด 
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด 

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 กรกฎาคม 2558 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
     ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน

446,000 บาท 

126,000 บาท 

50,000 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก พนักงาน 

สวนตําบล และพนักงานจาง    จํานวน  10,000  บาท          
     ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน 

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ. 2557
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 859 ลว. 29 พฤษภาคม 2557

หนา : 167/206



        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26 กุมภาพันธ 2558
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลว. 29 ธันวาคม 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)
 (2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ 

แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ จํานวน 40,000 บาท

 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 168/206



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 

ตามระเบียบ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0802.2/ว 2409 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 169/206

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท



คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก 

ไดตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547  และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มีนาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 170/206



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 171/206



ค่าใช้สอย รวม

หนา : 172/206 

170,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด 
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน), 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาประชาสัมพันธ 
หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ), คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ 
คาจางทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ 

ใชในราชการ, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ 
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน 

การใชสนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และผูมีสิทธิตามระเบียบ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 173/206



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 สิงหาคม 2559
 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
         ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มีนาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 174/206



ค่าวัสดุ รวม

หนา : 175/206 

150,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงาน 
ทั้ง ที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ แฟ้ม 
กรรไกร ลวดเย็บ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร 
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ แผน ป้ายชื่อ                

สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536  ลว. 19 มีนาคม 2561
      ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444  ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน,ขาตั้ง 
ไมโครโฟน, ฟิวส, ปลั๊กไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, 
โทรโขง, ไมโครโฟนพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ         
   ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ . 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 176/206

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เลื่อย ขวาน สวานมือ นั่งราน เทปวัดระยะ น้ำมันทาไม 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี  
ปูนขาว อาง ลางมือ โถสวม ฯลฯ
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆที่เป็นวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน ฟิลม, เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน, 
ขาตั้งกลอง, เมมโมรี่การด, ภาพถายดาวเทียม, ฟิลมสไลด ฯลฯ         
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 177/206

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเทา, ถุงมือ/ถุงเทา, หมวก, ชุดดับเพลิง 
รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน),  เสื้อชูชีพ, เสื้อสะทอน 

แสง, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, 
กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิล, ฮารดดิสกไดรฟ, แผงแป้นอักขระ 

หรือแป้นพิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board) ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลว. 19 มีนาคม 2561
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลว. 24 มกราคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 178/206

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กระจกโคงมน, ป้ายเตือน, 
สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ, ยางชะลอความเร็วรถ หรือ
ยานพาหนะ, แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) 
ฯลฯ 
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



งบลงทุน รวม

ค่าครุภัณฑ์ รวม

หนา : 179/206 

76,200 บาท 

76,200 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตูๆละ 4,700 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท 
มีคุณลักษณะ พอสังเขป ดังนี้

1) ขนาด 1,185 x 406 x 877 มิลลิเมตร
        (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามทองถิ่น)
        (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญช ี

มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ 

ประมาณ)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท
เพื่อจายเป็นจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆละ 
5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด
        2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
        3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
        (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ 

ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.14.1) 
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)



โตะเหล็กทํางาน จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 7,900 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

1) ขนาด กวาง 122.90 ลึก 66.90 สูง 75 เซนติเมตร
2) โตะทํางานผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S
3) เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม

        (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามทองถิ่น)
        (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ 

ประมาณ)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง 
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 
1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย 

กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ 
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
นอยกวา 9 MB
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง 
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
            1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ 
มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
            2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน

หนา : 180/206



หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
            3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB     
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
        - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 181/206



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi         
        - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
        - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
        - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 182/206

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ, เปลี่ยนกระบะทายของรถ 

บรรทุกขยะ, เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา, เปลี่ยนระบบ 

ไฮดรอลิก, เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564 
        (กองชาง)

หนา : 183/206



งานก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 5,423,000 บาท
รวม 5,423,000 บาท
รวม 5,423,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสนทางฟารม
กํานันไปกลุมบานนาลอม หมูที่ 3 บานโคกมะตูม (ชวงที่ 1)

จํานวน 399,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.) เสนทางฟารมกํานันไปกลุมบานนาลอม หมูที่ 3  
บานโคกมะตูม (ชวงที่ 1)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีต 

ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
       ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 5 ลําดับที่ 3)         
   (กองชาง)

หนา : 184/206



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กลุมบานหนองเทา 
(บริเวณพื้นที่เหลือตอจากคอนกรีตเดิม) หมูที่ 9 บานเนินแสนสุข

จํานวน
หนา : 185/206 

499,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) กลุมบานหนองเทา (บริเวณพื้นที่เหลือตอจากคอนกรีตเดิม) 
หมูที่ 9 บานเนินแสนสุข
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,000.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 19 ลําดับที่ 16)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยขางบาน
นายทํานอง สะตอนรัมย หมูที่ 8 บานหนองบอน

จํานวน
หนา : 186/206 

201,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยขางบานนายทํานอง สะตอนรัมย หมูที่ 8 
บานหนองบอน
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 400.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 18 ลําดับที่ 15)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยขางบานนาย
พิทักษทางไปศาลากลางบานถึงซอยสุริยะ หมูที่ 8 บานหนองบอน

จํานวน
หนา : 187/206 

399,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยขางบานนายพิทักษทางไปศาลากลางบานถึงซอยสุริยะ 
หมูที่ 8 บานหนองบอน
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800.00 

ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 17 ลําดับที่ 14)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย
ขางศาลากลางบาน หมูที่ 7 ถึงบานนายฉันท เรืองศรี หมูที่ 7 
บานคลองบุหรี่ใต

จํานวน
หนา : 188/206 

280,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยขางศาลากลางบาน หมูที่ 7 ถึงบานนายฉันท เรืองศรี 
หมูที่ 7 บานคลองบุหรี่ใต
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 560.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 16 ลําดับที่ 13)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบานซาลาเปา 
หมูที่ 12 บานหัวกุญแจใต (ชวงที่ 1)

จํานวน
หนา : 189/206 

300,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบานซาลาเปา หมูที่ 12 บานหัวกุญแจใต (ชวงที่ 1)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 600.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
       ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 29 ลําดับที่ 25)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบานนายวิจิตร 
ถึงบริเวณ บานนายสมศักดิ์ รอดหนู (กลุมบานโคกทรัพย) หมูที่ 10 
บานทามะตูม (ชวงที่ 1)

จํานวน
หนา : 190/206 

479,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบานนายวิจิตร ถึงบริเวณ บานนายสมศักดิ์ รอดหนู 
(กลุมบานโคกทรัพย) หมูที่ 10 บานทามะตูม (ชวงที่ 1)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 960.00  ตร.ม. 
พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
      ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

      ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 

 ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 22 ลําดับที่ 19)
        (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยบานนายสมพร แมนปน หมูที่ 5 บานแกงไทร

จํานวน
หนา : 191/206 

131,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบานนายสมพร แมนปน หมูที่ 5 บานแกงไทร 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 260.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 8 ลําดับที่ 6)         
       (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยอูรถบัส 
(กลุมบานเขาดิน) หมูที่ 4 บานทาแยก

จํานวน
หนา : 192/206 

419,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยอูรถบัส (กลุมบานเขาดิน) หมูที่ 4 บานทาแยก 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 6 ลําดับที่ 4)         
(กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบาน
โพธิ์ทอง (ตอจากพื้นที่คอนกรีตเดิม) หมูที่ 5 บานแกงไทร (ชวงที่ 1 )

จํานวน
หนา : 193/206 

360,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางบานโพธิ์ทอง (ตอจากพื้นที่คอนกรีตเดิม) หมูที่ 5 
บานแกงไทร (ชวงที่ 1) 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 720.00  
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 7 ลําดับที่ 5)         
(กองชาง)



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง 
ซอยบานนางจงจิต ดารักษ หมูที่ 11 บานคลองหินเทิน

จํานวน 48,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอม 

เกลี่ยแตง ซอยบานนางจงจิต ดารักษ หมูที่ 11 บานคลองหินเทิน 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไมนอยกวา 240.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 26 ลําดับที่ 23)
        (กองชาง)

หนา : 194/206

โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง 
ซอยบานนางเลอะ สีนิล หมูที่ 11 บานคลองหินเทิน

จํานวน 60,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอม 

เกลี่ยแตง ซอยบานนางเลอะ สีนิล หมูที่ 11 บานคลองหินเทิน 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไมนอยกวา 300.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 24 ลําดับที่ 21)
        (กองชาง)



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง 
ซอยบานนางโฮม ใตคีรี หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ

จํานวน 12,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอม 

เกลี่ยแตง ซอยบานนางโฮม ใตคีรี หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 48.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 13 ลําดับที่ 11)
        (กองชาง)

หนา : 195/206



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง ซอยบาน
ยายบาง คุมบานป่าศรีบุญเรือง หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ

จํานวน 23,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร 
ลูกรังพรอมเกลี่ยแตง ซอยบานยายบาง คุมบานป่าศรีบุญเรือง 
หม ที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 108.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 12 ลําดับที่ 10)
  (กองชาง)

หนา : 196/206



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง 
ซอยสวนชางเป็ด หมูที่ 5 บานแกงไทร

จํานวน 71,600 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร 
ลูกรังพรอมเกลี่ยแตง ซอยสวนชางเป็ด หมูที่ 5 บานแกงไทร 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 360.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 9 ลําดับที่ 7)         
(กองชาง)

หนา : 197/206



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง 
ซอยหนองอีสม สวนนางสังวร พาชู หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ

จํานวน

หนา : 198/206 

157,400 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร 
ลูกรังพรอมเกลี่ยแตง ซอยหนองอีสม สวนนางสังวร พาชู หมูที่ 6 

บานคลองบุหรี่เหนือ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 810.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 11 ลําดับที่ 9)         
(กองชาง)



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง และวางทอ 

ระบายน้ำ สายทางคึกฤทธิ์ จากคุมบานคลองทรัพยถึงฝายน้ำลน
บานคลองบุหรี่ใต หมูที่ 7

จํานวน

หนา : 199/206 

274,600 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร 
ลูกรังพรอมเกลี่ยแตง และวางทอระบายน้ำ สายทางคึกฤทธิ์จาก 

คุมบานคลองทรัพยถึงฝายน้ำลนบานคลองบุหรี่ใต หมูที่ 7
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร 
ดินลูกรังไมนอยกวา 1,380.00 ลบ.ม. พรอมวางทอขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8 ทอน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 14 ลําดับที่ 12)
        (กองชาง)



โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมเกลี่ยแตง สายทาง
แยกบานนายโฮม แพนลา หมูที่ 11 บานคลองหินเทิน

จํานวน

หนา : 200/206 

105,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง
พรอมเกลี่ยแตง สายทางแยกบานนายโฮม แพนลา หมูที่ 11 
บานคลองหินเทิน
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไมนอยกวา 540.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 23 ลําดับที่ 20)
        (กองชาง)



โครงการซอมสรางผิว PARA Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับ 

ถนนคอนกรีตเดิม) เสนทางเขาวัดหนองบอน (ชวงที่ 3)  
หมูที่ 1 บานหนาสถานี

จํานวน

หนา : 201/206 

445,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมสรางผิว PARA 
Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) 
เสนทางเขาวัดหนองบอน (ชวงที่ 3)  หมูที่ 1 บานหนาสถานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,085.00 
ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย)
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 3 ลําดับที่ 1)         
(กองชาง)



โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พรอมถังกรองน้ำ บริเวณหนาบาน
นายสมพงษ ปรีชาเดช หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ

จํานวน

หนา : 202/206 

326,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการติดตั้งถังแชมเปญ 
พรอมถังกรองนํ้า บริเวณหนาบานนายสมพงษ ปรีชาเดช 
หมูที่ 6 บานคลองบุหรี่เหนือ
ติดตั้งถังน้ำรูปเชมเปญพรอมอุปกรณ ขนาดความจุ/ สูง
ไมนอยกวา 15 ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กหนาวาลว 3 นิ้ว 
พรอมอุปกรณครบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562         
       ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
       ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
       ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 10 ลําดับที่ 8)         
(กองชาง)



โครงการติดตั้งถังแชมเปญพรอมอุปกรณถังกรองน้ำ บริเวณ
วัดแนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 บานสวน

จํานวน
หนา : 203/206 

326,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการติดตั้งถังแชมเปญพรอมอุปกรณ 
ถังกรองน้ำ บริเวณวัดแนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 บานสวน
ติดตั้งถังน้ำรูปเชมเปญพรอมอุปกรณ ขนาดความจุ/ สูง
ไมนอยกวา 15 ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กหนาวาลว 3 นิ้ว 
พรอมอุปกรณครบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
        ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 

 ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข 
ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนาที่ 4 ลําดับที่ 2)         
(กองชาง)



คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

        ฐานอํานาจหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
 0203/ว 109 ลว. 24 สิงหาคม 2532
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร 0408 

/ว 85 ลว. 13 กรกาคม 2541
        ฐานอํานาจหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร
 0407/ว 150 ลว. 24 สิงหาคม 2544
        ฐานอํานาจคูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง 
(คา K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ สํานัก 

มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555         
        ฐานอํานาจหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 

110 ลว. 5 มีนาคม 2561
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลว. 8 มีนาคม 2562
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 

 ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (กองชาง)

หนา : 204/206



แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า ปลอยพันธุปลา พัฒนาพื้นที่และแหลงน้ําสาธารณะ
ตําบลหนองบอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการปลูกป่า ปลอยพันธุปลา 
พัฒนาพื้นที่และแหลงนําสาธารณะตําบลหนองบอน เชน 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เบิกไดตาม 

ระเบียบและกฎหมาย เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
       (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 44 ลําดับที่ 3)         
      (สํานักปลัด)

หนา : 205/206



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณในการ 
ดําเนินโครงการ เป็นตน ฯลฯ
        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

        ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา 
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562
        ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก 

กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 

/ว 3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หนา 44 ลําดับที่ 1) 
    (สํานักปลัด)

หนา : 206/206



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสํารองจาย 169,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,256,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,378,800

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

422,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:18 หน้า : 1/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสํารองจาย 169,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,256,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,378,800

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

422,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,473,540 151,560 464,860 213,720

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,322,240 430,000 229,920

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

140,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

107,420 7,860 36,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 216,000 66,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 10,000 20,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

495,000 35,000 10,000 144,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 163,000 2,466,680

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

450,000 4,432,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

140,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

2,000 153,280

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 318,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 744,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 950,000 10,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

113,000 15,000 20,000 15,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

85,000 10,000 15,000 10,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 125,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 170,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 1,080,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 203,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อมขององค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

20,000

โครงการ อบต.หนอง
บอน สัญจร

10,000

โครงการกอสร้างที่อยู
อาศัยให้แกผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

50,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมกับเทศบาล
เมืองสระแก้ว

300,000

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อมขององค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

20,000

โครงการ อบต.หนอง
บอน สัญจร

10,000

โครงการกอสร้างที่อยู
อาศัยให้แกผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

50,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมกับเทศบาล
เมืองสระแก้ว

300,000

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

โครงการแขงขันกีฬาตอ
ต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

โครงการคนรุนใหม หาง
ไกลยาเสพติด

30,000

โครงการจัดกิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

20,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ดูผีเสื้อที่ปางสีดา

โครงการจิตอาสา 150,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวาง
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

150,000 150,000

โครงการแขงขันกีฬาตอ
ต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

250,000 250,000

โครงการคนรุนใหม หาง
ไกลยาเสพติด

30,000

โครงการจัดกิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

20,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ดูผีเสื้อที่ปางสีดา

50,000 50,000

โครงการจิตอาสา 150,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยให้แกผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

25,000

โครงการปรับปรุงและดู
แลระบบเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

10,000

โครงการปลูกป่า ปลอย
พันธุ์ปลา พัฒนาพื้นที่
และแหลงน้ําสาธารณะ
ตําบลหนองบอน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม

120,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

120,000

โครงการป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยให้แกผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

25,000

โครงการปรับปรุงและดู
แลระบบเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

10,000

โครงการปลูกป่า ปลอย
พันธุ์ปลา พัฒนาพื้นที่
และแหลงน้ําสาธารณะ
ตําบลหนองบอน

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลหนองบอน 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม

120,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

120,000

โครงการป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
(5 วัน) สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน      (อปพร.) 
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

200,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล ผู้นําชุมชน หัว
หน้าสวนราชการใน
พื้นที่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ผู้แทนกลุมองค์กรตางๆ 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
(5 วัน) สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน      (อปพร.) 
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

200,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล ผู้นําชุมชน หัว
หน้าสวนราชการใน
พื้นที่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ผู้แทนกลุมองค์กรตางๆ 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
บอน

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ตําบลหนอง
บอน

50,000

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
บอน

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ตําบลหนอง
บอน

50,000

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการสงเสริมการ
เก็บรวบรวมขยะใน
ชุมชนและการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการขยะที่แหลง
กําเนิด (3R)

20,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

30,000

โครงการสงเสริมการ
สนับสนุนและยกยอง
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

10,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
บุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน
รวมกับจังหวัดสระแก้ว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการสงเสริมการ
เก็บรวบรวมขยะใน
ชุมชนและการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการขยะที่แหลง
กําเนิด (3R)

20,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

30,000

โครงการสงเสริมการ
สนับสนุนและยกยอง
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

10,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
บุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบอน
รวมกับจังหวัดสระแก้ว

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

70,000

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

60,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในตําบลหนอง
บอน

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายการบริหารการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

70,000

โครงการสนับสนุน คา
ใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

60,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในตําบลหนอง
บอน

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผู้ปรุง
ประกอบอาหารและ
จําหนายอาหาร (Food 
inspector)

30,000

โครงการให้ทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการให้ความชวย
เหลือนักเรียนของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

20,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

144,060

ประเภทรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผู้ปรุง
ประกอบอาหารและ
จําหนายอาหาร (Food 
inspector)

30,000

โครงการให้ทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา 
และการให้ความชวย
เหลือนักเรียนของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบอน

20,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

30,000 30,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

144,060

ประเภทรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 900,100

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

คาไฟฟ้า 240,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เก้าอี้สํานักงาน 25,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 23/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 950,100

วัสดุจราจร 30,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 95,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 210,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

คาไฟฟ้า 270,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 120,000

เก้าอี้สํานักงาน 25,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 24/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

34,000 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

5,200

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000 5,000

ตู้บานเลื่อนกระจก

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 
ฟุต

9,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 41,300

โต๊ะพับหน้าหน้าฟอเม
ก้าขาว

22,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 11,000

โต๊ะเหล็กทํางาน

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 25/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

68,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600 7,800

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

2,500 12,500

ตู้บานเลื่อนกระจก 9,400 9,400

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 
ฟุต

9,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,800 53,100

โต๊ะพับหน้าหน้าฟอเม
ก้าขาว

22,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 11,000

โต๊ะเหล็กทํางาน 7,900 7,900

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 26/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

50,000

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

โครงการกอสร้าง
ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.) เส้นทางฟาร์ม
กํานันไปกลุมบ้านนา
ล้อม หมูที่ 3 บ้านโคก
มะตูม (ชวงที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 27/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

50,000

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

100,000 100,000

โครงการกอสร้าง
ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.) เส้นทางฟาร์ม
กํานันไปกลุมบ้านนา
ล้อม หมูที่ 3 บ้านโคก
มะตูม (ชวงที่ 1)

399,900 399,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) กลุมบ้านหนอง
เทา (บริเวณพื้นที่เหลือ
ตอจากคอนกรีตเดิม) 
หมูที่ 9 บ้านเนินแสนสุข

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้าน
นายทํานอง   สะตอน
รัมย์ หมูที่ 8 บ้านหนอง
บอน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้าน
นายพิทักษ์ทางไปศาลา
กลางบ้านถึงซอยสุริยะ 
หมูที่ 8 บ้านหนองบอน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างศาลา
กลางบ้าน หมูที่ 7 ถึง
บ้านนายฉันท์ เรืองศรี 
หมูที่ 7 บ้านคลองบุหรี่
ใต้

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 29/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) กลุมบ้านหนอง
เทา (บริเวณพื้นที่เหลือ
ตอจากคอนกรีตเดิม) 
หมูที่ 9 บ้านเนินแสนสุข

499,400 499,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้าน
นายทํานอง   สะตอน
รัมย์ หมูที่ 8 บ้านหนอง
บอน

201,000 201,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างบ้าน
นายพิทักษ์ทางไปศาลา
กลางบ้านถึงซอยสุริยะ 
หมูที่ 8 บ้านหนองบอน

399,900 399,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยข้างศาลา
กลางบ้าน หมูที่ 7 ถึง
บ้านนายฉันท์ เรืองศรี 
หมูที่ 7 บ้านคลองบุหรี่
ใต้

280,600 280,600

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 30/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้าน
ซาลาเปา หมูที่ 12 บ้าน
หัวกุญแจใต้ (ชวงที่ 1)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
วิจิตร ถึงบริเวณ บ้าน
นายสมศักดิ์ รอดหนู 
(กลุมบ้านโคกทรัพย์) 
หมูที่ 10 บ้านทามะตูม 
(ชวงที่ 1)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
สมพร แมนปืน หมูที่ 5 
บ้านแกงไทร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยอูรถบัส 
(กลุมบ้านเขาดิน) หมูที่ 
4 บ้านทาแยก

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  10:12:19 หน้า : 31/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้าน
ซาลาเปา หมูที่ 12 บ้าน
หัวกุญแจใต้ (ชวงที่ 1)

300,500 300,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
วิจิตร ถึงบริเวณ บ้าน
นายสมศักดิ์ รอดหนู 
(กลุมบ้านโคกทรัพย์) 
หมูที่ 10 บ้านทามะตูม 
(ชวงที่ 1)

479,500 479,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
สมพร แมนปืน หมูที่ 5 
บ้านแกงไทร

131,300 131,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยอูรถบัส 
(กลุมบ้านเขาดิน) หมูที่ 
4 บ้านทาแยก

419,900 419,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางบ้านโพธิ์
ทอง (ตอจากพื้นที่
คอนกรีตเดิม) หมูที่ 5 
บ้านแกงไทร (ชวงที่ 1 )

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
จงจิต ดารักษ์ หมูที่ 11 
บ้านคลองหินเทิน

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
เลอะ สีนิล หมูที่ 11 
บ้านคลองหินเทิน

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
โฮม ใต้คีรี หมูที่ 6 บ้าน
คลองบุหรี่เหนือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายทางบ้านโพธิ์
ทอง (ตอจากพื้นที่
คอนกรีตเดิม) หมูที่ 5 
บ้านแกงไทร (ชวงที่ 1 )

360,100 360,100

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
จงจิต ดารักษ์ หมูที่ 11 
บ้านคลองหินเทิน

48,700 48,700

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
เลอะ สีนิล หมูที่ 11 
บ้านคลองหินเทิน

60,100 60,100

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านนาง
โฮม ใต้คีรี หมูที่ 6 บ้าน
คลองบุหรี่เหนือ

12,100 12,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านยาย
บาง คุ้มบ้านป่าศรีบุญ
เรือง หมูที่ 6 บ้านคลอง
บุหรี่เหนือ

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยสวนชาง
เป็ด หมูที่ 5 บ้านแกง
ไทร

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยหนองอี
ส้ม สวนนางสังวร พาชู 
หมูที่ 6 บ้านคลองบุหรี่
เหนือ

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง และวางทอ
ระบายน้ํา สายทางคึก
ฤทธิ์ จากคุ้มบ้านคลอง
ทรัพย์ถึงฝายน้ําล้นบ้าน
คลองบุหรี่ใต้ หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยบ้านยาย
บาง คุ้มบ้านป่าศรีบุญ
เรือง หมูที่ 6 บ้านคลอง
บุหรี่เหนือ

23,500 23,500

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยสวนชาง
เป็ด หมูที่ 5 บ้านแกง
ไทร

71,600 71,600

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง ซอยหนองอี
ส้ม สวนนางสังวร พาชู 
หมูที่ 6 บ้านคลองบุหรี่
เหนือ

157,400 157,400

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง และวางทอ
ระบายน้ํา สายทางคึก
ฤทธิ์ จากคุ้มบ้านคลอง
ทรัพย์ถึงฝายน้ําล้นบ้าน
คลองบุหรี่ใต้ หมูที่ 7

274,600 274,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางแยก
บ้านนายโฮม แพนลา 
หมูที่ 11 บ้านคลองหิน
เทิน

โครงการซอมสร้างผิว 
PARA Asphaltic 
Concrete (โดยวิธีปูทับ
ถนนคอนกรีตเดิม) เส้น
ทางเข้าวัดหนองบอน 
(ชวงที่ 3)  หมูที่ 1 บ้าน
หน้าสถานี

โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญ พร้อมถังกรอง
น้ํา บริเวณหน้าบ้านนาย
สมพงษ์ ปรีชาเดช หมูที่ 
6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ

โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญพร้อมอุปกรณ์
ถังกรองน้ํา บริเวณวัด
แนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 
บ้านสวน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมเสริม
ผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแตง สายทางแยก
บ้านนายโฮม แพนลา 
หมูที่ 11 บ้านคลองหิน
เทิน

105,900 105,900

โครงการซอมสร้างผิว 
PARA Asphaltic 
Concrete (โดยวิธีปูทับ
ถนนคอนกรีตเดิม) เส้น
ทางเข้าวัดหนองบอน 
(ชวงที่ 3)  หมูที่ 1 บ้าน
หน้าสถานี

445,000 445,000

โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญ พร้อมถังกรอง
น้ํา บริเวณหน้าบ้านนาย
สมพงษ์ ปรีชาเดช หมูที่ 
6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ

326,000 326,000

โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญพร้อมอุปกรณ์
ถังกรองน้ํา บริเวณวัด
แนนดีสันติธรรม หมูที่ 2 
บ้านสวน

326,000 326,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
1-12

240,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวัน
ลอยกระทง

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ "สืบ
สานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว"
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 
1-12

240,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

120,000 120,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-12 
โครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวัน
ลอยกระทง

120,000 120,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ "สืบ
สานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว"

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ
เมืองสระแก้ว

50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ
เมืองสระแก้ว

50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
สระแก้ว โครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

15,000 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบุหรี่ โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

15,000 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน

10,000 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

344,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกมะตูม โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

344,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียน

15,000 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายปฏิบัติ
ธรรมสูเยาวชน

10,000 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
แยก โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

306,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการจัด
กิจกิจกรรมเข้าคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

525,000

อุดหนุนวัดทามะตูม หมู
ที่ 10 โครงการปฏิบัติ
ธรรม (บวชชีพราหมณ์)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 13,617,800 12,322,620 859,420 4,368,920 679,000 625,040 320,000 265,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
จัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

15,000 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการจัด
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ
และเนตรนารี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการจัด
กิจกิจกรรมเข้าคาย
ปฏิบัติธรรมสูเยาวชน

10,000 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หน้าสถานี โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

525,000

อุดหนุนวัดทามะตูม หมู
ที่ 10 โครงการปฏิบัติ
ธรรม (บวชชีพราหมณ์)

20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 890,000 6,602,200 50,000 40,600,000
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