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  ต/ า  บาน า  ั ัด ั ิ  361 0

พื้นท่ี 56.00 ตา า ิ ต

ป ะ า ท้ั ด 4,561 น
ชาย 2,210 คน

หญิง 2,351 คน

 ณ ันท่ี 23 ิ า  2565

1 / 190

1 / 190



ส่วนท่ี 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลนนดง
อ้าภอบຌานขวຌา  จังหวัดชัยภูมิ
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ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล นน

. . 2566

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2566

1.1.1 31,671,671.24

1.1.2 39,440,058.45

1.1.3 13,814,630.23

1.1.4 0 0.00

1.1.5 9 28,563.00

1.2 0.00

. . 2565 8 . . 2565

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564
2.1 35,943,164.98

ษ 169,454.98

276,679.40

194,930.02

0.00

็ ็ 472,200.00

1,818.00

ษ 16,436,749.06

18,391,333.52

2.2 11,985,360.00

2.3 27,456,185.52
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12,288,167.00

10,217,590.00

3,358,338.52

282,810.00

1,309,280.00

ื 0.00

2.4 1,037,360.00

2.5 ื 1,580,515.00

2.6 0.00

2.7 0.00
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ค้าแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566

รบร ร วนต บล นน ด
ภ บ น ว วด ยภม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 169,454.98 620,000.00 460,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ ล ใบ
นุญ ต

276,679.40 210,600.00 153,200.00

มวดร ยได ทรพย น 194,930.02 251,500.00 201,500.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด 472,200.00 301,000.00 51,000.00

มวดร ยได ทุน 1,818.00 1,500.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,115,082.40 1,384,600.00 866,700.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มวดภ ษี ด รร 16,436,749.06 15,264,600.00 15,872,700.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16,436,749.06 15,264,600.00 15,872,700.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

มวด น ุด นุน 18,391,333.52 18,350,800.00 18,760,600.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

18,391,333.52 18,350,800.00 18,760,600.00

รวม 35,943,164.98 35,000,000.00 35,500,000.00
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2566

2

2564 2565 2566

งบกลาง 12,288,167.00 12,668,826.00 13,014,880.00

งบบุคลากร 10,217,590.00 11,670,480.00 11,553,430.00

งบดา นินงาน 3,358,338.52 5,648,024.00 5,965,230.00

งบลงทุน 282,810.00 3,705,670.00 3,722,460.00

งบ งินอุดหนุน 1,309,280.00 1,307,000.00 1,244,000.00

27,456,185.52 35,000,000.00 35,500,000.00
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ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลโนนแดง
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบล นน ดง
อา ภอบ้าน ขว้า  จัง วัดชัยภมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

ผนงานบริ ารงานทั่วไป 12,749,900

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 275,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 3,336,730

ผนงาน าธารณ ุข 316,000

ผนงาน ังคม ง คราะ 20,000

ผนงาน ค ะ ละชุมชน 2,153,290

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชุมชน 90,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 85,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอุต า กรรม ละการ ยธา 3,380,000

ผนงานการ กษตร 79,200

ด้านการด้าเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 13,014,880

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 35,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ นน ด
บ น ด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,014,880 13,014,880

     บ 13,014,880 13,014,880

น : 1/6
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานงบ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,676,460 1,542,600 129,760 9,348,820

     น ดื น (ฝ่ ื ) 1,620,720 0 0 1,620,720

     น ดื น (ฝ่ ป ) 6,055,740 1,542,600 129,760 7,728,100

งบด้านินงาน 2,299,000 828,800 0 3,127,800

     ต บ ทน 551,000 196,800 0 747,800

     ใ 1,218,000 190,000 0 1,408,000

     ดุ 530,000 70,000 0 600,000

     ธ ณป 0 372,000 0 372,000

งบลงทุน 168,180 70,100 0 238,280

     ุ ณฑ 168,180 70,100 0 238,280

งบงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000

     น ุด นุน 35,000 0 0 35,000

รวม 10,178,640 2,441,500 129,760 12,749,900

น : 2/6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบด้านินงาน 255,000 20,000 275,000

     ใ 185,000 0 185,000

     ดุ 70,000 20,000 90,000

รวม 255,000 20,000 275,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,073,100 0 1,073,100

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,073,100 0 1,073,100

งบด้านินงาน 118,000 1,116,630 1,234,630

     ต บ ทน 90,000 0 90,000

     ใ 8,000 496,500 504,500

     ดุ 20,000 620,130 640,130

งบงินอุดหนุน 0 1,029,000 1,029,000

     น ุด นุน 0 1,029,000 1,029,000

รวม 1,191,100 2,145,630 3,336,730

น : 3/6
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบด้านินงาน 136,000 136,000

     ใ 116,000 116,000

     ดุ 20,000 20,000

งบงินอุดหนุน 180,000 180,000

     น ุด นุน 180,000 180,000

รวม 316,000 316,000

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

งบด้านินงาน 20,000 20,000

     ใ 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

น : 4/6
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แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,131,510 1,131,510

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,131,510 1,131,510

งบด้านินงาน 917,600 917,600

     ต บ ทน 252,600 252,600

     ใ 390,000 390,000

     ดุ 275,000 275,000

งบลงทุน 104,180 104,180

     ุ ณฑ 104,180 104,180

รวม 2,153,290 2,153,290

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปก่ียว
กับสร้างความข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 10,000 80,000 90,000

     ใ 10,000 80,000 90,000

รวม 10,000 80,000 90,000

น : 5/6
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผน
และส่งสริมการท่อง

ท่ียว
รวม

งบด้านินงาน 30,000 50,000 5,000 85,000

     ใ 30,000 50,000 5,000 85,000

รวม 30,000 50,000 5,000 85,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 3,380,000 3,380,000

     ที่ดน ่ 3,380,000 3,380,000

รวม 3,380,000 3,380,000

แผนงานการกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบด้านินงาน 79,200 79,200

     ใ 60,000 60,000

     ดุ 19,200 19,200

รวม 79,200 79,200

น : 6/6
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,749,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 275,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,336,730

แผนงานสาธารณสุข 316,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,153,290

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 85,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,380,000

แผนงานการเกษตร 79,200

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,014,880

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 35,500,000

               โดยที่เปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารสวนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ.2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึๅนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนต้าบลโนนแดง และ
โดยอนุมัติของนายอ้าเภอบ้านเขว้า

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีๅเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปຓนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 35,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 35,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย༛ประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛25

องคຏการบริหารส่วนต้าบลโนนแดง
อ้าเภอบ้านเขว้า༛༛จังหวัดชัยภูมิ
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2566
ง รบร ร วนต บล นน ดง

ภ บ น ว   จง วดชยภม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีที่ดน ล ่งปล ร ง 56,421.00 58,976.98 520,000.00 -32.69 % 350,000.00

     ภ ษีป้ ย 89,433.00 110,478.00 100,000.00 10.00 % 110,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 145,854.00 169,454.98 620,000.00 460,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ย ุร 1,804.20 1,862.40 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ธรรม นียม จด ย มลฝ ย 0.00 4,410.00 0.00 0.00 % 0.00

     ธรรม นียม ็บ ล นมลฝ ย 109,990.00 114,530.00 113,000.00 -11.50 % 100,000.00

     ธรรม นียม ็บ น ุจจ ร รื ่งปฏ ล 0.00 1,000.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ธรรม นียมปิด ปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่
ร ฆษณ

180.00 290.00 300.00 66.67 % 500.00

     ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร 2,577.00 32,310.00 30,000.00 -50.00 % 15,000.00

     ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 710.00 810.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ จ รน้ มน ช้ื พลง 1,000.00 1,220.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ธรรม นียม ื่น ๆ 3,900.00 1,244.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ปรบ รผด ญญ 770,355.00 110,493.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

     ใบ นุญ ตปร บ ร รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

5,400.00 3,000.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

วนท่ีพมพ : 23/8/2565  15:35:40 น  : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รใน รว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ น 200 ต ร ง มตร

500.00 400.00 500.00 0.00 % 500.00

     ใบ นุญ ตจ น ย น ในที่ รื ท ง ธ รณ 2,388.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

     ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร 720.00 4,990.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

     ใบ นุญ ต ื่น ๆ 2,000.00 120.00 300.00 -33.33 % 200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 901,524.20 276,679.40 210,600.00 153,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ช รื บร ร 1,000.00 3,000.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ด บี้ย 215,953.65 191,930.02 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 216,953.65 194,930.02 251,500.00 201,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     งนที่มีผ ุทศใ 528.94 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ย ร รจดซื้ จดจ ง 174,000.00 472,000.00 300,000.00 -83.33 % 50,000.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 0.00 200.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174,528.94 472,200.00 301,000.00 51,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 495.00 1,818.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 495.00 1,818.00 1,500.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต 287,666.94 299,257.91 280,000.00 25.00 % 350,000.00

     ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 7,370,163.57 8,488,367.79 8,200,000.00 3.66 % 8,500,000.00

     ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 1,769,931.75 1,963,729.73 1,650,000.00 27.27 % 2,100,000.00

     ภ ษีธุร จ ฉพ 29,216.67 26,210.61 30,000.00 16.67 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภ ษี รรพ มต 3,492,119.12 3,675,326.73 3,539,400.00 1.71 % 3,600,000.00

     ภ ลวง ล ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 0.00 44.00 100.00 0.00 % 100.00

     ภ ลวง ร 31,365.12 33,165.57 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ภ ลวงปิ ตร ลียม 31,027.94 20,285.72 20,000.00 25.00 % 25,000.00

     ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

1,353,764.00 1,909,385.00 1,500,000.00 -18.00 % 1,230,000.00

     ธรรม นียม ล ใชน้ บ ด ล 2,510.00 20,920.00 15,000.00 -83.33 % 2,500.00

     ภ ษีจด รร ื่น ๆ 0.00 56.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,367,765.11 16,436,749.06 15,264,600.00 15,872,700.00

หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 17,616,770.00 18,391,333.52 18,350,800.00 2.23 % 18,760,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,616,770.00 18,391,333.52 18,350,800.00 18,760,600.00

รวมทุกหมวด 33,423,890.90 35,943,164.98 35,000,000.00 35,500,000.00

วนท่ีพมพ : 23/8/2565  15:35:40 น  : 3/3

19 / 190

19 / 190



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566

ง รบร ร วนต บล นน ดง

ภ บ น ว จง วดชยภม

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 35,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 460,000 บาท
ภ ษีที่ดน ล ่งปล ร ง จ นวน 350,000 บ ท

ตงรบ วต มท บียนผ ย น ยต งช ร ภ ษี

ภ ษีป้ ย จ นวน 110,000 บ ท

ตงรบ วต มท บียนผ ย น ยต งช ร ภ ษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 153,200 บาท
ธรรม นียม บ นุญ ต ร ย ุร จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม ็บ ล นมลฝ ย จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียมปิด ปรย ตดตง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่ ร
ฆษณ

จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม บ นุญ ตปร บ จ รน มน ชื พลง จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ปรบ รผด ญญ จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม
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บ นุญ ตปร บ ร รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

บ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
ร น รว รื พืนที่ ด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

บ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

บ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 200 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,500 บาท
ช รื บร ร จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ด บีย จ นวน 200,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
ย ร รจดซื จดจ ง จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ร ย ด บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,872,700 บาท

ภ ษีรถยนต จ นวน 350,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน จ นวน 8,500,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

วนท่ีพมพ : 23/8/2565 15:36:10 น : 2/3

21 / 190

21 / 190



ภ ษีมล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ย ด จ นวน 2,100,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 35,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 3,600,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ลวง ล ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ม จ นวน 100 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ลวง ร จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ลวงปิ ตร ลียม จ นวน 25,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 1,230,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ธรรม นียม ล ชน บ ด ล จ นวน 2,500 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีจด รร ื่น ๆ จ นวน 100 บ ท

ปร ม ณ ร ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,760,600 บาท

งน ุด นุนท่ว ป จ นวน 18,760,600 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ว ล ียง บร ยรบจรง งปงบปร ม ณที่
ผ นม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 112,932 84,010 153,744 5.14 % 161,640

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,800 5,129 6,400 1.09 % 6,470

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,513,300 7,821,400 8,270,400 3.7 % 8,576,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,620,000 3,604,800 3,609,600 -2.33 % 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินส้ารองจาย 213,362 368,109 598,708 -46.1 % 322,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 332,974 -2.46 % 324,790

สมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น(สปสช.)

85,000 85,000 85,000 0 % 85,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนต้าบลโนนแดง
อ้าเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

152,775 307,719 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,714,169 12,288,167 13,068,826 13,014,880

รวมงบกลาง 11,714,169 12,288,167 13,068,826 13,014,880

รวมงบกลาง 11,714,169 12,288,167 13,068,826 13,014,880

รวมแผนงานงบกลาง 11,714,169 12,288,167 13,068,826 13,014,880

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 463,770.96 0 100 % 514,080

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 511,080 -100 % 0

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก 42,120 38,174.19 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 38,174.19 42,120 0 % 42,120

วันท่ีพิมพ์ : 23/8/2565  15:36 หน้า : 2/45

24 / 190

24 / 190



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนต้าบล

86,400 75,484 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,523,612.75 1,464,480 804,600 16.33 % 936,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,208,332.75 2,080,083.34 1,486,320 1,620,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,132,624 4,231,560 3,373,920 8.71 % 3,667,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

99,720 99,720 99,720 0 % 99,720

เงินประจ้าต้าแหนง 168,000 168,000 126,000 0 % 126,000

เงินวิทยฐานะ 17,500 0 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 190,500 205,380 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,016,640 1,640,865 1,726,440 7.09 % 1,848,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 174,520 181,081 308,040 1.69 % 313,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 6,799,504 6,526,606 5,634,120 6,055,740

รวมงบบุคลากร 9,007,836.75 8,606,689.34 7,120,440 7,676,460

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

31,950 147,560 750,000 -41.33 % 440,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,160 56,700 60,000 -16.67 % 50,000

คาเชาบ้าน 8,250 59,400 25,200 0 % 25,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 11,800 -18.64 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 20,400 28.43 % 26,200

รวมค่าตอบแทน 109,160 317,495 867,400 551,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 590,580 623,794 673,000 -32.39 % 455,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,705 17,920 20,000 25 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน

139,375 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น้าชุมชน และ
พนักงาน พนักงานจ้างของ อบต.โนนแดง

13,788 0 0 0 % 0

4.โครงการรณรงค์และสงเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

101,300 0 0 0 % 0
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5.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

23,425 0 0 0 % 0

6.โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

34,500 0 0 0 % 0

7.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 7,900 0 0 0 % 0

8.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
41,758.4 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,411.2 113,979 -12.26 % 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 3,700 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง 0 0 207,221 -4.45 % 198,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 39,350 50,000 100 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 6,288 5,000 100 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนต้าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างองค์การบริหารสวนต้าบล

0 0 30,000 566.67 % 200,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือทาง กฎหมายและ
ไกลเกล่ีย ข้อพิพาทชุมชน

0 1,800 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมส้าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ต้าบล พนักงานจ้างและประชาชน อบต
.โนนแดง

0 0 15,000 33.33 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 131,341.44 136,784.62 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,106,672.84 840,047.82 1,314,200 1,218,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 248,727 227,087 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,750 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 86,711 68,498 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 7,715 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,450 10,500 15,000 100 % 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 129,270 152,240 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,040 2,894 15,000 33.33 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,985 13,380 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 494,183 485,064 520,000 530,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,710,015.84 1,642,606.82 2,701,600 2,299,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

1. โต๊ะหมูบูชา 0 7,500 0 0 % 0

2. โต๊ะหมูบูชา 0 4,900 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 3,590 -100 % 0

เก้าอี้ส้านักงาน 8,700 0 2,900 -100 % 0

เก้าอี้ส้านักงาน 0 0 0 100 % 5,980

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 45,500

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง

0 0 49,800 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 0 0 8,800 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 0 0 0 100 % 8,800

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 17,500 -100 % 0
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ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 0 0 6,900 -100 % 0

โต๊ะท้างาน 0 0 0 100 % 14,700

แทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) 0 0 4,300 -100 % 0

แทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) ขนาดใหญ 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถอีแต๋น 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 320,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพนหมอกควัน 0 0 72,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเคร่ืองเสียง 0 69,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 19,000

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวล
ผล 

29,500 0 0 0 % 0

2.จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

3.จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
งานประมวลผล

21,500 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  

0 29,500 0 0 % 0
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 60,000

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

8,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 388,800 110,900 187,790 168,180

รวมงบลงทุน 388,800 110,900 187,790 168,180

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

0 35,000 35,000 0 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 35,000 35,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 35,000 35,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,106,652.59 10,395,196.16 10,044,830 10,178,640

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,018,440 5.48 % 1,074,240

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000
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คาจ้างลูกจ้างประจ้า 0 0 218,280 5 % 229,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 189,480 4.05 % 197,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 1,468,200 1,542,600

รวมงบบุคลากร 0 0 1,468,200 1,542,600

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 40 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 76,000 -27.89 % 54,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 216,000 196,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300 32,804 30,000 33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,450 7,740 0 0 % 0
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2.คาใช้จายในการด้าเนินการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

330,792 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 18,000 177.78 % 50,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สิน

0 0 70,000 14.29 % 80,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 48,320 2,930 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 383,862 43,474 138,000 190,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 51,679.1 48,864.9 32,000 56.25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,190 29,440 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 63,869.1 78,304.9 32,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 166,461.81 188,119.3 210,000 -4.76 % 200,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 60,719.6 28,594.31 48,000 4.17 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,877.51 5,873.23 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,889 8,149 10,000 200 % 30,000

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 61,276.37 62,115.6 62,000 16.13 % 72,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 299,224.29 292,851.44 350,000 372,000

รวมงบด้าเนินงาน 746,955.39 414,630.34 736,000 828,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 3,590 -100 % 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 100 % 45,500

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ล้ินชัก 21,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 0 0 0 100 % 13,200

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะท้างาน 0 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส้าหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 29,500 0 0 % 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครส้ัน 

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 56,400 37,390 70,100

รวมงบลงทุน 21,000 56,400 37,390 70,100

รวมงานบริหารงานคลัง 767,955.39 471,030.34 2,241,590 2,441,500
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 97,320 33.33 % 129,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 97,320 129,760

รวมงบบุคลากร 0 0 97,320 129,760

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 16,000 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 113,320 129,760

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,874,607.98 10,866,226.5 12,399,740 12,749,900
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ

8,800 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม
และสงกรานต์

3,400 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในชวงเทศกาลปีใหม และเทศกาล
สงกรานต์ 

0 6,225 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์การบริหารสวนต้าบลโนน
แดง

145,833 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า
รักษาส่ิงแวดล้อม

0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 158,033 16,125 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองแตงกาย 78,000 2,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 78,000 2,700 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 236,033 18,825 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 236,033 18,825 0 0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในชวงเทศกาลปีใหม และเทศกาล
สงกรานต์

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน องค์การ บริหารสวนต้าบล
โนนแดง

0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
รักษาส่ิงแวดล้อม

0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 115,000 185,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 56,000 29,763 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 56,000 29,763 20,000 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 56,000 29,763 135,000 255,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 30,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 86,000 29,763 135,000 255,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานจราจร 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 322,033 48,588 155,000 275,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 306,380.66 415,200 15.88 % 481,140

เงินวิทยฐานะ 0 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 509,760 532,080 3.36 % 549,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 858,140.66 989,280 1,073,100

รวมงบบุคลากร 0 858,140.66 989,280 1,073,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 12.5 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 80,000 90,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 8,000 8,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 88,000 118,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 858,140.66 1,077,280 1,191,100

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันท่ีพิมพ์ : 23/8/2565  15:36 หน้า : 18/45
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)

164,300 0 0 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว)

40,500 0 0 0 % 0

3.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาเคร่ือง
แบบนักเรียน)

5,250 0 0 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ
เรียน)

10,600 0 0 0 % 0

5.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาอุปกรณ์
การเรียน)

7,200 0 0 0 % 0

6.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7,650 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 20,000 -10 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว)

0 75,831 102,000 0 % 102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)

0 176,980 308,700 0 % 308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

0 9,334 25,800 0 % 25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาเคร่ือง
แบบนักเรียน)

0 6,576 18,000 0 % 18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ
เรียน)

0 4,452 12,000 0 % 12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาอุปกรณ์
การเรียน)

0 4,452 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 235,500 277,625 498,500 496,500

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 650,624 -4.69 % 620,130

คาอาหารเสริม (นม) 590,488.2 564,588.36 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 590,488.2 564,588.36 650,624 620,130
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบด้าเนินงาน 825,988.2 842,213.36 1,149,124 1,116,630

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ ในการติดตั้งเหล็กดัดประตู
หน้าตาง

67,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 67,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 67,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

745,000 1,094,280 1,092,000 -5.77 % 1,029,000

รวมเงินอุดหนุน 745,000 1,094,280 1,092,000 1,029,000

รวมงบเงินอุดหนุน 745,000 1,094,280 1,092,000 1,029,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,637,988.2 1,936,493.36 2,241,124 2,145,630

รวมแผนงานการศึกษา 1,637,988.2 2,794,634.02 3,318,404 3,336,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3.โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การด้าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

25,563 0 0 0 % 0

4.โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล 36,700 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,263 0 0 0

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 30,000 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 92,263 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

180,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 272,263 0 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การด้าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 23,088 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 0 75,728 140,000 -50 % 70,000

โครงการส้ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0 98,816 170,000 116,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 98,816 180,000 136,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

0 180,000 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 278,816 360,000 316,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 272,263 278,816 360,000 316,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี
ต้าบลโนนแดง

12,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

5.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

9,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,600 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 21,600 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 21,600 0 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 21,600 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 442,320 395,304 806,160 -4.98 % 765,990

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 38,616 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 287,040 298,420 312,360 3.57 % 323,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,800 20,420 7,920 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 803,160 752,760 1,168,440 1,131,510

รวมงบบุคลากร 803,160 752,760 1,168,440 1,131,510

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 0 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,300 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 54,000 120,000 10 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 48,300 -15.94 % 40,600

รวมค่าตอบแทน 28,150 71,350 258,300 252,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,800 17,400 120,000 108.33 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,946 0 10,000 300 % 40,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 83,830 13,680 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,576 31,080 200,000 390,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 26,730 26,701 15,000 233.33 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,516 72,246 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 94,979 58,416 40,000 150 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 32,815 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 165,225 190,178 160,000 275,000

รวมงบด้าเนินงาน 292,951 292,608 618,300 917,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 3,590 -100 % 0

เก้าอี้ส้านักงาน 0 0 0 100 % 5,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 42,300 -100 % 0

ตุ้เหล็กบานเล่ือนทึบ 0 0 0 100 % 8,800

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

โต๊ะท้างาน 0 0 0 100 % 9,800

โต๊ะท้างาน 0 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) พร้อม
อุปกรณ์     

0 0 7,000 -100 % 0

แบบเหล็กเก็บตัวอยางลูกปูน      0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อี ดี 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์ส้ารวจ

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอานคา
มุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 

0 0 103,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 60,000 -100 % 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 100 % 8,900

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผล

29,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,500 4,900 227,890 104,180

รวมงบลงทุน 29,500 4,900 227,890 104,180

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,125,611 1,050,268 2,014,630 2,153,290

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์(โซลาเซลล์) บ้านซับชองแมว
หมูที่ 7 

99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 99,000 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 99,000 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,224,611 1,050,268 2,014,630 2,153,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหาร
สวนต้าบลโนนแดง

0 2,088 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,088 10,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 2,088 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 2,088 10,000 10,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมและขับเคล่ือนตลาด
ประชารัฐต้าบลโนนแดง

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
พิการ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมผู้สูงอายุ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 85,000 80,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 85,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 85,000 80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 2,088 95,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 20,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20,000 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อ้าเภอ

0 0 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด ต้าบลโนนแดง

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 40,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 40,000 30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวัน
ผู้สูงอายุ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการหลอเทียนและถวายเทียนจ้าน้า
พรรษา

0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพอ
พระยาแล ประจ้าอ้าเภอบ้านเขว้า และงาน
บุญล้อมข้าวใหญไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 60,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 60,000 50,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคล่ือนการจัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค)

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 5,000 5,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,000 0 105,000 85,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอด
รถองค์การบริหารสวนต้าบลโนนแดง

0 0 260,000 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมส้านักงาน อบต
.โนนแดง

0 0 1,513,000 -100 % 0

คากอสร้างส่ิงสาธารณูปการ

1.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม
องค์การบริหารสวนต้าบลโนนแดง

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายหลัง
โรงเรียนบ้านโนนแดง หมูที่ 4 บ้านเจริญผล

0 0 0 100 % 186,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย11 สายบ้านนายล้าน ทรงชัย บ้านโนน
แดง  หมูที่ 2  ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอบ้าน
เขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 สายบ้าน นายสอน  แนวโนนทัน  
บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 9  ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 73,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย71/1 สายบ้านนายอุน  วิชัยโย - บ้าน
นายซึ้ง ไวประเสริฐ บ้านโนนแดง  หมูที่ 2  
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 0 100 % 121,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้า ซอย1/3 บ้านนางถาวร  
วงษ์ค้า  บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 9  ต้าบล
โนนแดง    อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 313,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้า ซอย19 นายศิริ บ้าน
หนองโสมง  หมูที่ 8 ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 206,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ  ต้าบลโนน
แดง    อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 88,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทากระบือโนนตาดถึงถนนโนนตาด หมู
ที่ 6 บ้านหนองบอ

0 0 0 100 % 282,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างรางระบายน้้า ซอย17 นาง
ประพันธ์  บ้านหนองโสมง หมูที่ 8 ต้าบล
โนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 156,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนางดวงตา 
หงษ์มา บ้านโนนแดง หมูที่ 1 ต้าบลโนน
แดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 104,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้้าจากบ้านนาย
โปรย คนตรง  ถึง  บ้านนางโพด  เสมา   
บ้านหนองแวง หมูที่ 5 ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 393,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้้าสายบ้านนาง
วารุณี  รัญชัย ถึง บ้านนายสังเวียน งาหัตถี 
บ้านโนนแดง หมูที่ 1 ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 411,000

โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านซับ
ชองแมว หมู 7 - บ้านหนองแวง  หมู 5 หมู 
7 บ้านซับชองแมว

0 0 0 100 % 347,000

คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

3.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเล้า ถิ่นชีลอง ถึงบ้านนายขัน
ทอง แม้นศรี หมูที่ 3

95,000 0 0 0 % 0
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4.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางค้าภา  อ้าภาวงษ์ ถึงบ้านนาง
บุญหนา  หาญคง บ้านเจริญผล หมูที่ 4

151,000 0 0 0 % 0

5.โครงการกอสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแวง ถึง บ้านนายจ้า
นงค์  ศิริพรหมมา บ้านหนองแวง หมูที่ 5

298,000 0 0 0 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสงบ  ฆ้องโนนแดง ถึงบ้าน
นายท้านอง  อินสวน บ้านหนองบอ หมูที่ 6

112,000 0 0 0 % 0

7.โครงการกอสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางพิศมัย โอวาทวงษ์ 
ถึง บ้านนางกาบ คณะยอด บ้านหนองโสม
งเหนือ หมูที่ 8

266,000 0 0 0 % 0

9.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในที่ท้าการ อบต.โนนแดง

275,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์   
บ้านเจริญผล หมูที่ 4 

0 0 4,950 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์   
บ้านโนนแดง หมูที่ 1 

0 0 1,650 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์   
บ้านโนนแดง หมูที่ 2 

0 0 4,950 -100 % 0
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โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์   
บ้านโนนเสาเล้า หมูที่ 3

0 0 1,650 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์   
บ้านหนองแวง หมูที่ 5

0 0 8,250 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้าน
ซับชองแมว หมูที่ 7

0 0 3,300 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้าน
หนองโสมงเหนือ  หมูที่ 8

0 0 1,650 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนางสมพิศ ใสแสง ถึงบ้านนาย
เรียบ  ศรีอรัญ บ้านโนนเสาเล้า หมูที่ 3  
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 161,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนายบุญ มุงสมัคร  ถึงบ้านนาง
เพรชนภา ผุดผอง  บ้านหนองแวง หมูที่ 5 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 104,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนายสุราช พงษ์ศรี ถึง ถนนหมูที่ 
6  บ้านโนนแดง หมูที่ 2  ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 182,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดซอยบ้านนายสมสา ทนโนนแดง บ้าน
หนองสโมงเหนือ หมูที่ 8 ต้าบลโนนแดง  
อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

0 0 117,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวังไฮ ถึงวัง
โพน บ้านโนนเสาเล้า หมูที่3

118,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนางละมุล คงวันดี ถึง บ้าน
นางแสง คงวันดี บ้านซับชองแมว หมูที่ 7 
ต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 84,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางประพันธ์ ป้องขันธ์ บ้านหนอง
สโมงเหนือ หมูที่ 8 ต้าบลโนนแดง อ้าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

0 0 95,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้้าบ้าน นายทองขันธ์ 
หนันจันทา  บ้านเจริญผล หมูที่ 4 ต้าบล
โนนแดง   อ้าเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

0 0 173,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางทอระบายน้้า บ้านนายบุญเลิศ 
 จิตชัย บ้านเจริญทรัพย์ หมูที่ 9 ต้าบลโนน
แดง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

0 0 181,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic 

concrete และ รางระบายน้้า สายซอย
ศาลาแดง (หน้าร้านต้นเงิน) บ้านเจริญผล   
หมูที่ 4 ต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 142,000

โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic 

concrete และ รางระบายน้้า สายบ้านนาย
ทองซุน โพธ์ิชัย บ้านโนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 0 100 % 229,000

โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สาย
บ้านนางสายันต์ ศุภมาตร บ้านหนองบอ 
หมูที่ 6 ต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 346,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สาย
ลานมัน - ทาขาม บ้านโนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ

0 0 0 100 % 378,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงกอสร้าง

0 110,610 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับส่ิงกอสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงกอสร้าง

26,850 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,540,850 110,610 3,346,400 3,380,000

รวมงบลงทุน 1,540,850 110,610 3,346,400 3,380,000

รวมงานก่อสร้าง 1,540,850 110,610 3,346,400 3,380,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,540,850 110,610 3,346,400 3,380,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,010 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,010 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 2,010 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,010 0 0 0

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้้าใส คนไทยมีสุข 0 11,393 0 0 % 0

โครงการคลองสวยน้้าใสคนไทยมีสุข 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้้าใต้
ดิน (Groundwater Bank) ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ประ
ราชา ประจ้าปี 2565

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม

0 1,550 10,000 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,943 90,000 60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 3,845 27,000 -28.89 % 19,200

รวมค่าวัสดุ 0 3,845 27,000 19,200

รวมงบด้าเนินงาน 0 16,788 117,000 79,200

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 16,788 117,000 79,200

รวมแผนงานการเกษตร 2,010 16,788 117,000 79,200

รวมทุกแผนงาน 28,630,132.18 27,456,185.52 35,000,000 35,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง

อา ภอบาน วา   จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 35,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,014,880 บาท
งบกลาง รวม 13,014,880 บาท

งบกลาง รวม 13,014,880 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม จานวน 161,640 บาท

" พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มในอัตรารอยละ า อง
าจาง องพนั งานจาง ละพนั งานจางช่ัว ราวตาม ผนอัตรา
าลัง ป็นไปตาม

- พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533  ละที่ ไ พิ่ม ติม
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561  ละที่ ไ
พิ่ม ติม
-  นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.ดวนที่ ุดที่ มท
.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 
-  นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.ดวนที่ ุดที่ มท
.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินดวนที่ ุดที่ มท0808.2

/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินดวนที่ ุดที่ มท 0808.2

/ว1620 ลงวันที่ 22  มษายน 2562

 "     
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน จานวน 6,470 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน ป็นรายปในอัตรารอย
ละ 0.2  อง าจาง ดยประมาณทั้งป องพนั งานจาง ละ
พนั งานจางช่ัว ราวตาม ผนอัตรา าลังถือปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533

2. พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

3.  นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.ดวนที่ ุดที่ มท
.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557

4.  นัง ือ านั งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.ดวนที่ ุดที่ มท
.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10  ร ฎา ม 2557

5.  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินดวนที่ ุดที่ มท0808.2

/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 
6.  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว6038

 ลงวันที่ 7 ตุลา ม 2563  รื่อง ฎ ระทรวง าร ั งินจา
ประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจายประจาป มทบ า ป็น
องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2563  ละ ฎ
ระทรวง า นดอัตรา ละวิธี ารรับบา น็จดารงชีพ (ฉบับที่ 3

) พ.ศ.2563

"     

บี้ยยังชีพผ งอายุ จานวน 8,576,700 บาท

" พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ผ งอายุที่มีอายุ 60 ปบริบรณ ึ้น
ไป จานวน 1,077 ราย  านวณต้ังจายไว 12  ดือน  ป็นไปตาม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย บี้ยยังชีพ
ผ งอายุ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2552  ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21  ุมภาพันธ 2562

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่มท 0810.6

/ว1430 ลงวันที่ 6  ร ฎา ม 2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 209

 ลาดับที่ 2       
"     
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร จานวน 3,525,600 บาท

" พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ผพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่
า นดที่ได ดง วามจานง ดย อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย
วามพิ ารไว ับอง รป รอง วนทองถ่ิน ย รายละ อียดไว

ดังนี้
1.  นพิ ารที่มีอายุ 18 ป ึ้นไป จานวน 361 ราย อัตราราย
ละ 800 บาท จานวน 12  ดือน 
2.  นพิ ารที่มีอายุนอย วา 18 ป จานวน 5 ราย อัตราราย
ละ 1,000 บาทจานวน 12  ดือน
 - ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ย วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ
.2553  ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  ละที่ ไ พิ่ม ติม
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21  ุมภาพันธ 2562

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6  ร ฎา ม 2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 210

 ลาดับที3่"     

บี้ยยังชีพผป่วย อด จานวน 12,000 บาท

" พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ผป่วย อด   จานวน 2 ราย อัตรา
รายละ 500 บาท จานวน 12  ดือน  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2548  นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21

  ุมภาพันธ 2562  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุดที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6  ร ฏา ม 2564 ปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 210 ลาดับที่ 4 "     
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งิน ารองจาย จานวน 322,680 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด ึ้น  รือ
รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน ตุ าธารณภัย  รือ าดวาจะ ิด
าธารณภัย  รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ า วาม ดือดรอน
องประชาชน ดย วนรวมได ชน  ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ า

อุท ภัย น้าป่าไ ล ลา   ผนดินถลม ภัย ลง ภัย
นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟป่า ละ มอ วัน ป็นตน

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ององ รป รอง วนทองถ่ิน 2563  นัง ือ รม ง ริม าร

ป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ง 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 212 ลาดับที่ 6
"     

รายจายตาม อผ พัน

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถ่ิน ( .บ.ท.) จานวน 324,790 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ อง าราช าร วน
ทองถ่ินในอัตรารอยละ 2  องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภท
ประจาปตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ย วนพันธบัตร  งิน
  งินที่มีผอุทิศใ / งินบริจา ละ งินอุด นุน)  ป็นไปตาม     

- พระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ
.2500  ละที่ ไ พิ่ม ติม
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว3466

 ลงวันที่ 29 ตุลา ม 2561     
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว2305

 ลงวันที่ 26  ร ฎา ม 2561

-  นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถ่ิน  รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่ 21 ตุลา ม 2563  
    
"     
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มทบทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถ่ิน( ป ช.) จานวน 85,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตาบล นน
ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารต้ังงบ

ประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน  พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
.2561 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570

)  นาที่ 209 ลาดับที่ 1 "     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,178,640 บาท

งบบุคลากร รวม 7,676,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถ่ิน จานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ละ

รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ย รายละ อียด ดังนี้
1. งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตาบล อัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท จานวน 12  ดือน
2. งิน ดือนรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล  อัตรา ดือน
ละ 11,220 บาท/ น
จานวน 2  น จานวน 12  ดือน
         ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย  งิน ดือน
ละ าตอบ ทน

ผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด  ทศบาล  ละ
อง าร
บริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ละ นัง ือตาง ๆ ที่

ี่ยว อง 
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าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนประจาตา นง องนาย อง ารบริ าร
วนตาบล
ละรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ย รายละ อียด ดังนี้

1. าตอบ ทนประจาตา นงนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล อัตรา ดือนละ1,750 บาท 
จานวน 12  ดือน
2. าตอบ ทนประจาตา นงรองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล อัตราๆละ 880  บาท
จานวน 2  น จานวน 12  ดือน
      ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย  งิน ดือน ละ
าตอบ ทน

ผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด  ทศบาล  ละ
อง าร
บริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ละ นัง ือตาง ๆ ที่

ี่ยว อง

าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล
ละ

รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล  ย รายละ อียด ดังนี้
1. าตอบ ทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วนตาบล  อัตรา ดือน
ละ 1,750บาท 
จานวน 12  ดือน
2. าตอบ ทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล  อัตรา
ดือนละ 880 บาท
จานวน 2  น จานวน 12  ดือน
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย  งิน ดือน ละ า
ตอบ ทน
ผบริ าร ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด  ทศบาล  ละ
อง ารบริ าร
วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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าตอบ ทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

     พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล
ย รายละ อียด ดังนี้

   -  าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล  อัตรา
ดือนละ  7,200  บาท จานวน 12  ดือน  ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย  งิน ดือน ละ าตอบ ทนผบริ าร ละ
มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด  ทศบาล  ละอง าร

บริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
อง รป รอง วนทองถ่ิน

จานวน 936,000 บาท

    พื่อจาย ป็น าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล 
ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล  ย รายละ อียด ดังนี้
1. าตอบ ทนประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
 อัตรา
 ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท จานวน 12  ดือน
  2.  าตอบ ทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา 
   ในอัตรา ดือนละ 9,180 บาท จานวน 12  ดือน
  3.  าตอบ ทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา 
   ในอัตรา ดือนละ 7,200  บาท จานวน 12  ดือน
  4.  าตอบ ทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 7
 อัตรา 
   ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12  ดือน
    ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย  งิน ดือน ละ า
ตอบ ทนผบริ าร
ละ มาชิ ภาอง ารบริ าร วนจัง วัด  ทศบาล  ละอง าร

บริ าร วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 6,055,740 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 3,667,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน 
ละ งินปรับปรุง งิน ดือน าราช าร พนั งาน วนทองถ่ินประจา

ป
ัง ัด านั ปลัด อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไป

ตาม   ละ นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2

/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร
านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 99,720 บาท

1. พื่อจาย ป็น งิน าตอบ ทนราย ดือน ปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล 
จานวน  84,000 บาท  ป็นไปตามประ าศ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต
.  รื่อง  า นด ลั ณฑ
ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ินไดรับ งิน าตอบ ทน

นอ นือ
จา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547  ละ นัง ือ านั งาน 
.จ.  .ท. 
ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16  ุมภาพันธ 2548  

2. งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร รบ (พ. .ร.)  องพนั งาน วน
ตาบล  ัง ัด านั ปลัด จานวน  15,720 บาท  ป็นไปตาม
ประ าศ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง  า นด ลั ณฑ ารใ
าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ินไดรับ งิน าตอบ ทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547  ละ นัง ือ านั

งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16

  ุมภาพันธ 2548  
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งินประจาตา นง จานวน 126,000 บาท

1. พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงราย ดือน องปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ตามที่มี า ั่งใ ไดรับ งินประจา
ตา นง จานวน  84,000 บาท
2. พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงราย ดือน อง ัว นา านั ปลัด 
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดงตามที่มี า ั่งใ ไดรับ งินประจา
ตา นง จานวน  42,000 บาท  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นราย
จายที่อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ
นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง

วันที่
30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใช
จาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน  

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 1,848,840 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด านั งานปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม
นวทาง าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล อง

อง รป รอง วนทองถ่ิน
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 313,260 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจาง านั งานปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม
นวทาง าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล อง

อง รป รอง วนทองถ่ิน ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน
วนตาบลจัง วัดชัยภมิ  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ งิน
พิ่ม า รับพนั งานจางผปฏิบัติงานที่มีลั ษณะ ป็น าร ี่ยงภัย
ตอ ุ ภาพ พ.ศ. 2564 
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งบด้าเนินงาน รวม 2,299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 551,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จานวน 440,000 บาท

(1) าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารที่ไดรับ าร ตงต้ังตาม
ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางวาดวย ารพั ดุ

ภา รัฐ  
      พื่อจาย ป็น าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม ารที่ไดรับ าร
ตงต้ังตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจางวาดวย
ารพั ดุภา รัฐ ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง ป็นไป

ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐพ.ศ
.2560  ละ ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่มท 0808.2

/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ละตามพระราชบัญญัติ าร
จัดซื้อจัดจาง ละบริ ารพั ดุภา รัฐ พ.ศ.2560  ละ นัง ือ
ระทรวง าร ลังที่  0402.5/ว156 ลงวันที่ 19  ันยายน 2560

  รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ
รรม าร

(2)  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ     
      พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง  านั ปลัด
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นราย
จายที่อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559  ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ
ทนอื่น  ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป

พนั งาน วนทองถ่ินใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจาง ัง ัด านั งานปลัด 
 ที่ไดรับ ารอนุมัติใ ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ซึ่ง ป็นงาน รง
ดวนนอ วลา
ราช ารป ติ   รืองานที่ไมอาจทาใน วลาราช าร  ป็นไปตาม
ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าตอบ ทน ารปฏิบัติงาน

นอ
วลาราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ินพ.ศ.2559  นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25

 พฤษภา ม 2550

า ชาบาน จานวน 25,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน า ชาบานใ พนั งาน วนทองถ่ิน  ัง ัด านั
งานปลัด
ที่มี ิทธ์ิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  ละที่ ไ พื่อ
ติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท
 0808.2 /ว5862 ลงวันที่
12 ตุลา ม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ า
ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน  รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่
ี่ยว อง 
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 26,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ัง ัด านั ปลัดที่มี ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ได

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2541 

  ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ละ นัง ือ รม
บัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  . 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28

 มิถุนายน 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ
า ลา รียน  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013

 ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522

 ลงวันที่ 9  ิง า ม 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง าร
ศึ ษา ละ า ลา รียน  ละ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผบริ ารทองถ่ิน จานวน 9,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ผบริ ารทองถ่ินที่มี
ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ไดตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2541  ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2549

ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่   0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28

 มิถุนายน 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ
า ลา รียน  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013

 ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522

 ลงวันที่ 9  ิง า ม 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง าร
ศึ ษา ละ า ลา รียน  ละ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,218,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 455,000 บาท

     พื่อจาย ป็น าถาย อ าร  า ย็บ นัง ือ รือ าป
นัง ือ  าซั ฟอ  
า าจัด ิ่งปฏิ ล  าระวางบรรทุ   า ชาทรัพย ิน(ย วน  า ชา

บาน) 
า ฆษณา ละ ผย พร  าธรรม นียมตางๆ  า บี้ยประ ัน  าใช

จาย
ใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา  าจาง มาบริ าร  าติดต้ัง
ไฟฟ้า 
าติดต้ังประปา  าติดต้ัง ทรศัพท  าติดต้ัง รื่องรับ ัญญาณ

ตางๆ 
าธรรม นียม ละ าใชจายใน ารดา นิน ดีที่ ี่ยว ับอานาจ ละ
นาที่ ฯลฯ   

ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา  ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  ร ฎา ม 2556  รื่อง
รป บบ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณประจาป  ององ รป รอง วนทองถ่ิน  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย  ดวนมา  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน

ที่  9 ธันวา ม 2559   รื่อง  
ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง
วนทองถ่ิน
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 25,000 บาท

      พื่อจาย ป็น ารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ององ รป รอง วนทองถ่ิน)  าใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐ

พิธี
าใชจายใน ารประชุมราช าร  าใชจายใน ารตอนรับบุ ล
รือ ณะบุ ล

ที่มาตรวจงาน นิ ทศงาน  รือดงาน  า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม
ภาทองถ่ิน 
รือ ณะ รรม าร รอ ณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ตงต้ังตาม
ฎ มาย 
รือตามระ บียบ  รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย  รือ

อง ร
ป รอง วนทองถ่ิน ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน  ชน  าอา าร  า

รื่องด่ืม
า อง วัญ  าพิมพ อ าร  าใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยง

รับรอง
รวมทั้ง าบริ าร  ละ าใชจายอื่น ซึ่งจา ป็นตองจาย ี่ยว ับ าร
รับรอง
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่มท 0808.4 /ว2381 ลง
วันที่ 28  ร ฎา ม 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 100,000 บาท

  -  พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม
ัมมนาในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร   ชน  า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง  าพา นะ  า ชาที่พั   าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน  าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง  า รับผบริ ารทอง
ถ่ิน  มาชิ ภาทองถ่ิน   ละพนั งาน ัง ัด านั ปลัดอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดงที่ไดรับอนุมัติใ ดินทางไปราช าร  ป็น
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555  ละที่ ไ พิ่ม
ติม
  -  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร า รับผบริ ารทองถ่ิน  มาชิ ภาทอง

ถ่ิน   ละพนั งาน ัง ัด านั ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน
ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ

.ศ.2557  ละที่ ไ พิ่ม ติม 

รง ารจัด าร ลือ ต้ัง อง อบต. นน ดง จานวน 198,000 บาท

     พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ลือ ต้ัง ององ รป รอง วน
ทองถ่ินตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ วามรวมมือใน าร
ประชา ัมพันธ  ารรณรง   รือ ารใ อมล าว าร
ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร
มือง
ใน าร ลือ ต้ัง มาชิ ภาผ ทนราษฎร ตาม วาม มาะ ม ป็น
ไปตาม 
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6

  ร ฎา ม 2561   
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   นาที่ 117  อที่ 1 
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รง ารบริ ารจัด าร ยะในชุมชน จานวน 100,000 บาท

    พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง ารรณรง ละ ง ริม าร ัด
ย ยะที่ตนทาง 
ลางทาง ปลายทาง  ชน  าวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ
รื่องด่ืม 
าวั ดุอุป รณ  าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร

1. ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ าร
ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

2. พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็นระ บียบ รียบ
รอย องบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

3.  ป็นไปตามประ าศ ระทรวงม าดไทย  รื่อง  ารจัด ารมล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560

4.  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 ม รา ม 2561

5.  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561

6.  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5  ุมภาพันธ 2562

7.  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22  ุมภาพันธ 2562

8.  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562 ปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 224  อที่ 6
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รง ารป้อง ัน ละ ไ  ปัญ า ถาน ารณฝุ่น ละออง นาด ล็  
PM 2.5

จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายดา นิน รง าร ไ ปัญ า ถาน ารณฝุ่น
ละออง
นาด ล็  PM 2.5  ชน  า ื่อประชา ัมพันธ  าอา ารวาง ละ
รื่องด่ืม

     าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน
รง าร 

    -  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0624

/ว 7552 
     ลงวันที่ 13 ธันวา ม 2562

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0211.5

/ ว 0503 
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ ว 0533

ลงวันที่ 27 ม รา ม 2563

- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5

/ ว 0924

ลงวันที่ 12  ุมภาพันธ 2563

   - ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570

)   นาที่ 217  ลาดับที่ 5
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รง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน พัฒนา ุณธรรม 
จริยธรรม ละศึ ษาดงาน อง ณะผบริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งานจาง ล จางอง ารบริ าร วนตาบล

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารฝึ อบรม ละศึ ษาดงาน พื่อพัฒนา
ศั ยภาพ ละอง วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ินใ  ผบริ าร  มาชิ ภาฯ ผนา
ชุมชน  พนั งาน วนตาบล ล จาง ละพนั งานจาง  ชน  า
อา าร   าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  าวิทยา ร  า ชาที่พั   า
ยานพา นะ  า อง มนา ุณใน ารดงาน  าวั ดุอุป รณใน าร
ฝึ อบรม  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน

รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย
ใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2557  ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
. 2566-2570)   นาที่ 221  ลาดับที่ 3 
รง ารศนยชวย ลือทาง ฎ มาย ละไ ล ลี่ย อพิพาทชุมชน จานวน 10,000 บาท

     พื่อจาย ป็น าใชจายดา นิน รง ารศนยชวย ลือทาง
ฎ มาย
ละไ ล ลี่ย อพิพาทชุมชน ชน  าวิทยา ร  าอา าร  า

อา ารวาง ละ รื่องด่ืม  าวั ดุอุป รณ  าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ
ารดา นิน รง าร ป็นไปตาม

ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ าร

ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557  ละปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)   นาที่ 218  อที่ 1 
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รง าร ง ริม ุณธรรม จริยธรรม า รับผบริ าร มาชิ ภา อบ
ต. พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง ละประชาชน อบต. นน ดง

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตาม รง าร ง ริม ุณธรรม จริยธรรม
า รับผบริ าร  มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตาบล พนั งาน

จาง ละประชาชน อบต. นน ดง  ชน  าอา าร  าอา ารวาง
ละ รื่องด่ืม  าวั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม  ละ าใชจายอื่นๆ

ที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ าร

ฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557  ปรา ฏตาม ผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)   นาที่ 220  อที่ 2 

าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  พื่อใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564         

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 200,000 บาท

     พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ
ิ้น ปลือง
า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง  ชน  ระดาษ  มึ  ปา า 
ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ าผิด  รื่อง ิด ล   รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็

ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564

รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ
ิ้น ปลือง ละวั ดุประ อบ ละอะไ ล า รับใชในราช าร

อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ชน ฟว   ทปพัน าย
ไฟฟ้า  ายไฟฟ้า  วิตชไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า  บร อร ลา พง ไม ร ฟน  าต้ังไม ร ฟน  รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า  รื่องประจุไฟ  รื่อง ัญญาณ ตือนภัย ฯลฯ  ป็น

ไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

วั ดุงานบานงาน รัว จานวน 40,000 บาท

     พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบานงาน รัวประ ภทวั ดุ งทน
ละวั ดุ ิ้น ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล
นน ดง  ชน  ปรง ไม วาด ถัง ยะ ผงซั ฟอ   วน้า น้ายาลาง

จาน  ระดาษชาระ
า รับ อง ุ า น้ายาดับ ลิ่น ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง
ริม
ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564

รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน
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วั ดุยานพา นะ ละ น ง จานวน 30,000 บาท

    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละ น งประ ภทวั ดุ ง
ทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล  ชน  บต ตอรี่ ยางนอ  
ยางใน น้ามัน บร   ัว ทียน นอต ร  ระจ มอง างรถ
ยนต ตลับล ปืน 
ีมลอ  ฟลม รอง ง  มอน้ารถยนต ฯลฯ   ป็นไปตาม นัง ือ
รม ง ริม
ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564

รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

วั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง ชน  ุงตม 
น้ามัน ช้ือ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด นามัน บนซิน น้ามัน ตา 
น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถาน  า   า รับรถยนต วน ลาง รถ
บรรทุ  
รถจั รยานยนต รถ ็บ ยะ  รื่องตัด ญา  ององ ารบริ าร
วนตาบล นน ดง
ชน น้ามัน บนซิน  ุงตม น้ามัน รื่อง ฯลฯ  ป็นไปตาม
นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564

รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด า จัดซื้อ วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภท
วั ดุ งทนวั ดุ ิ้น ปลือง า รับ ิจ รรม ฆษณา  ละ ผย พร รือ
ประชา ัมพันธ  ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ชน ป้าย
ประชา ัมพันธ  พ ัน  ี  ระดาษ ียน ป ตอรฟลม  มม มรี่ าร
ด ฟลม ไลด  ถบบันทึ ียง รือภาพรป ี รือ าวดาที่ไดจา
ารลาง อัด  ยาย ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผล พรผล าร

ดา นินงาน ฯลฯ ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน

วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 30,000 บาท

    พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล
ชน อุป รณบันทึ อมล  ทปบันทึ อมล ตลับผง มึ
า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย บิล  ป้น

พิมพ 
มนบอรด  มม มรี่ชิป  มา   รื่องอาน ละบันทึ อมล บบ
ตางๆ  รื่องอาน อมล
บบซีดีรอม ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง

ทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
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งบลงทุน รวม 168,180 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,180 บาท
รุภัณฑ านั งาน

าอี้ านั งาน จานวน 5,980 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ านั งาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,990

 บาท  า รับใชในอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ป็น
รุภัณฑที่ไมมีในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ต้ังงบประมาณตาม

รา าทองตลาด  ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
-  นาดไมนอย วา 63 x 64x 91   ซนติ มตร
- ปรับระดับ  ง ต่า ได
"     

ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว
 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564

"     

รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม าติดต้ัง) จานวน 45,500 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม
าติดต้ัง) จานวน 1  รื่องๆ ละ 45,500 บาท   พื่อใช า รับ าร

ดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ดยมีลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1.  นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 36,000 บีทีย 
2. รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดต้ัง
3.  รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทา วาม ย็น นาดไม

ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม  ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5 
4. ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด  ทั้ง นวย
ง วาม ย็น ละ นวยระบายรอนจา รงงาน ดียว ัน

5. มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร  
6.  ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา อ3) นอ

นือจา ารพิจารณาดานรา า ลว  พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล (SEER)  ง วา    " "7.  ารติดต้ัง รื่องปรับ
อา าศ                  
    (1)  บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้
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          วิตซ 1 ตัว
         ทอทอง ดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4  มตร
          ายไฟยาวไม ิน 15  มตร
8)  าติดต้ัง รื่องปรับอา าศ 
   ( รณีตอง าร ดง าติดต้ัง ย จา รา า รื่องปรับอา าศ)
   (1) ชนิดต้ังพื้น รือชนิด วน
        นาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท 
        นาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท 
   (2) ชนิดตต้ังพื้น
        นาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท 
        นาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง
        นาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท      ต้ังงบ
ประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2564 ( นาที่ 23 ลาดับที่ 10.6 ) ตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวัน

ที่ 28  พฤษภา ม  2564 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
. 2566-2570)  พิ่ม ติม (ฉบับที่ 1)   บบ ผ.03  นาที่ 1 ลาดับ
ที่ 1                      

ต ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 8,800 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 2 ต ๆ
 ละ 4,400 บาท   พื่อใช า รับ ารดา นินงาน ององ าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ต้ังงบประมาณตามรา าทองตลาด
นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน
ดังนี้
1. ต ล็ อ ารบาน ลื่อนทึบ  นาด 4 ฟุต
2. บาน ลื่อนทึบ 2 ประต พรอม ุญ จล็อ
3. ราง ลื่อน ปด-ปด"     
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว
 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564  

ต ล็ บบ 2 บาน จานวน 5,700 บาท
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พื่อจัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน จานวน 1 ตๆ ละ 5,700 บาท   พื่อ
ใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน
ดง ต้ังงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ

ประมาณ ธันวา ม 2564  นาที่ 26 ลาดับที่ 10.14 (10.14.1

)  ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว
 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564   ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดัง
นี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด                                            
2. มี ผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน                                
3.  ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)"

ตะทางาน จานวน 14,700 บาท

" พื่อจัดซื้อ ตะทางานใ ับพนั งานอง ารบริ าร วนตาบล
นน ดงจานวน 3 ตัวๆละ 4,900 บาท  ดยจัดซื้อตามรา าทอง

ตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑตามรายละ อียดดัง
นี้
   -  ตะทางาน รือ ตะ าราช าร  นาด วาง 80 x 150 x 75

ซนติ มตร"ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท
 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564      
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รุภัณฑงานบานงาน รัว

รื่องตัด ญา บบ อ ็ง จานวน 19,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องตัด ญา ( บบ อ ็ง) จานวน 2
  รื่องๆ ละ 9,500 บาท   พื่อใช า รับ ารดา นินงาน อง
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)  ป็น รื่องตัด ญา บบ ะพาย
2)  รื่องยนต นาดไมนอย วา 1.4  รงมา
3) ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด" ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564  ต้ัง
งบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2564 ( นาที่ 12 ลาดับที่ 6.5) (6.5.1

)   ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 1)  นาที่ 1 ลาดับที่ 3   

ต ย็น จานวน 8,500 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ย็น  นาด 7  ิวบิ ฟุต จานวน 1 ตๆ
ละ 8,500 บาท   พื่อใชในอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ต้ัง
งบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ   านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2564 ( นาที่ 12 ลาดับที่ 6.1 (6.1.2)    ดยมี
ลั ษณะพื้นฐานดังนี้  
1)  นาดที่ า นด ป็น วามจุภายใน ั้นต่า
 2)  ป็นรุนที่ไดรับฉลา ประ ิทธิภาพ  บอร 5  อง ารรไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต งประ ทศไทย
 3)  ารจัดซื้อต ย็น นาดอื่นใ พิจารณาถึง ารประ ยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวยนอ นือจา ารพิจารณาดานรา า ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวัน

ที่ 28  พฤษภา ม  2564

"     

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2 จานวน 60,000 บาท

"  พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประผล  บบ
ที่ 2* (จอ ดงภาพผล  บบที่ 2 * (จอ ดงภาพ นาดไมนอย
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วา 19 นิ้ว)  า รับใชใน ารปฏิบัติงานในอง ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง จานวน 2  รื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ต้ังงบ
ประมาณตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม งบ

ประมาณ ธันวา ม 2564 ( นาที่ 6 ลาดับที่ 8) ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวัน

ที่ 28  พฤษภา ม  2564    ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนั้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 8  น
ลั  (8 core)  ละ 16  น มือน (16 Thread) ละมี

ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถ
ใน ารประมวลผล ง (TurboBoost  รือ Max Boost  ดยมี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า ง ุด ไมนอย วา 9.3 GHz จานวน 1

  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน นาดไม

นอย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ  ดยมี ุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1)  ป็น ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่ม นวย
วามจา นาดไมนอย วา 2 GB  รือ

2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดต้ังอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง  บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB  รือ

3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB

- มี นวย วามจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาด วามจุไม
นอย วา 2 TB  รือ ชนิด Solid State Drive  นาด วามจุไม
นอย วา 480 GB จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมนอย วา 1

 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา ไมนอย
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วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย"     

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

นับ นุน รง ารบริ ารงาน อง ถานที่ ลางศนยปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนทองถ่ิน อ.บาน วา 

จ.ชัยภมิ

จานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร นับ นุน รง ารศนยปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ  ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ตาม นัง ืออง ารบริ าร วนตาบลภ ลน า ที่ ชย
 74401 / ว 48  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2565  ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  นาที่ 222 ลาดับที่ 4 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,441,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,542,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,542,600 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 1,074,240 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน 
"     

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท
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" พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงราย ดือน องผอานวย าร อง
ลัง อง ารบริ าร วนตาบล นน ดงตามที่มี า ั่งใ ไดรับ
งินประจาตา นง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559  ละ นัง ือ านั
งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที3่0

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน
"     

าจางล จางประจา จานวน 229,200 บาท

" พื่อจาย ป็น าจาง ละ งินปรับปรุง าจาง องล จางประจา อง
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ัง ัด อง ลัง ป็นไปตาม
นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ า
ใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน
"     

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 197,160 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด อง ลังอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559  ละ นัง ือ
านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน      
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งบด้าเนินงาน รวม 828,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,800 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จานวน 100,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน ัง ัด อง ลังอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถ่ิน
อาจจายได พ.ศ.2559  ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถ่ินใ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
"     

า ชาบาน จานวน 42,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน า ชาบานใ พนั งาน วนทองถ่ิน ัง ัด อง
ลัง ที่มี ิทธ์ิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย 

วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  ละที่
ไ พื่อ ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  นัง ือ ระทรวง

ม าดไทยที่ มท 0808.2 /ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559  รื่อง
ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถ่ิน  รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง 

"     
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 54,800 บาท

" พื่อจาย งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนตาบล
ัง ัด อง ลัง ที่มี ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ. 2549   ละ นัง ือ รมบัญชี
ลาง ที่   0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง

ประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน  นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18

  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
  ิง า ม 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน 
"     

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 40,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าถาย อ าร  า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ  า
ซั ฟอ   า าจัด ิ่งปฏิ ล  าระวางบรรทุ   า ชาทรัพย ิน (ย
วน  า ชาบาน)  า ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พร าว าร

ทางวิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ าจัดทา
อ าร ประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  าธรรม นียม
ตางๆ  ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน  
"     
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 50,000 บาท

"  -  พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม
ัมมนาในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร   ชน  า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง  าพา นะ  า ชาที่พั   าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน  าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง  า รับพนั งาน ัง ัด
อง ลังอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ที่ไดรับอนุมัติใ ดิน

ทางไปราช าร  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

  ละที่ ไ พิ่ม ติม
  -  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร า รับพนั งาน ัง ัด อง ลังอง าร

บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557  ละที่ ไ พิ่ม ติม 

"     
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รง ารปรับปรุง อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียน ทรัพย ิน จานวน 80,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารปรับปรุง อมล
ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บ

รายได
- ตามพระราชบัญญัติที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2550

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 ม รา ม 2561

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  นาที่ 223

 ลาดับที่ 5 -    

าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  พื่อใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564      

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ
ิ้น ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง  ชน  ระดาษ  มึ  ปา า  ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ า

ผิด  รื่อง ิด ล   รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็  ที่ ฯลฯ ป็นไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

"     
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วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอรประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน อุป รณบันทึ
อมล  ทปบันทึ อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  าย บิล  ป้นพิมพ  มนบอรด มม มรี่
ชิป  มา   รื่องอาน ละบันทึ อมล บบตางๆ  รื่องอาน อมล
บบซีดีรอม ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง

ทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 372,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 200,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า ระ ไฟฟ้าที่ ป็นทรัพย ิน ององ ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารรับ งิน าร บิ จาย งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั ษา งิน ละ าร

ตรวจ งิน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2547  ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ินที่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562 
"     

าน้าประปา าน้าบาดาล จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้าประปา า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง/อา าร/ ถานที่ ซึ่งอยใน วามด ละ ละ รอบ
รอง ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง ป็นไประ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน  าร บิ จาย งิน  ารฝา
งิน  าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547  ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562      
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าบริ าร ทรศัพท จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าบริ าร ทรศัพท ได า ทรศัพทพื้นฐาน  า
ทรศัพท ลื่อนที่  ละรั ษา าย ฯลฯ  ดยใ มาย วามรวมถึง
าใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว  ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว
ับ ารใชบริ าร ชน  า ชา รื่อง  า ชา มาย ล ทรศัพท  า

บารุง ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ
งิน  าร บิ จาย งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ
งิน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2547  ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13

 มีนา ม 2562

"     

าบริ ารไปรษณีย จานวน 30,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย ได   าไปรษณีย  าธนาณัติ า
ดวงตราไปรษณียา ร  าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร
าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ ป็นไป

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน  าร บิ จาย
งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2547  ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนา ม 2562 
"     

าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม จานวน 72,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม ได   า
ทรภาพ ( ทร าร)  า ท ล ซ  าวิทยุ ื่อ าร  า ื่อ ารผานดาว
ทียม  าจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร
น็ต ารด ละ า ื่อ ารอื่น ๆ  ชน  า บิ้ลทีวี า ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม  ป็นตน ละใ รวมถึง าใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง

บริ ารดัง ลาว  ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ ารฯลฯ
  าตอ ัญญาณจีพี อ  (1  รั้งตอป) ฯลฯ
"     
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า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว อง จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า า ชาพื้นที่ ว็บไซต  ละ าธรรม นียมที่ ี่ยว
อง (ระบบ CLOUD , HOSTING)  ององ ารบริ าร วนตาบล
นน ดง ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน

ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถ่ิน
"     

งบลงทุน รวม 70,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,100 บาท
รุภัณฑ านั งาน

รื่องปรับอา าศ บบ ย วน จานวน 45,500 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน (รา ารวม
าติดต้ัง) จานวน 1  รื่องๆ ละ 45,500 บาท   พื่อใช า รับ าร

ดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ดยมีลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1.  นาดที่ า นด ป็น นาดไมต่า วา 36,000 บีทีย 
2. รา าที่ า นด ป็นรา าที่รวม าติดต้ัง
3.  รื่องปรับอา าศที่มี วาม ามารถใน ารทา วาม ย็น นาดไม

ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม  ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5 
4. ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชุด  ทั้ง นวย
ง วาม ย็น ละ นวยระบายรอนจา รงงาน ดียว ัน

5. มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร  
6.  ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา อ3) นอ

นือจา ารพิจารณาดานรา า ลว  พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล (SEER)  ง วา    " "7.  ารติดต้ัง รื่องปรับ
อา าศ                  
    (1)  บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้
          วิตซ 1 ตัว
         ทอทอง ดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4  มตร
          ายไฟยาวไม ิน 15  มตร
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8)  าติดต้ัง รื่องปรับอา าศ 
   ( รณีตอง าร ดง าติดต้ัง ย จา รา า รื่องปรับอา าศ)
   (1) ชนิดต้ังพื้น รือชนิด วน
        นาดไมต่า วา 13,000 บีทีย 4,000 บาท 
        นาดไมต่า วา 40,000 บีทีย 5,500 บาท 
   (2) ชนิดตต้ังพื้น
        นาดไมต่า วา 33,000 บีทีย 5,000 บาท 
        นาดไมต่า วา 42,000 บีทีย 6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง
        นาด 12,000 - 24,000 บีทีย 3,000 บาท " ต้ังงบประมาณ
ตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบประมาณ ธันวา ม 2564

 ( นาที่ 23 ลาดับที่ 10.6 ) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564

  ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 1)   บบ ผ.03  นาที่ 1 ลาดับที่ 1         
   

ต ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 13,200 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 3 ตๆ
ละ 4,400 บาท  พื่อใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร
วนตาบล นน ดง ต้ังงบประมาณตามรา าทองตลาด นื่องจา

ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  ดยมี ุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ต ล็ อ ารบาน ลื่อนทึบ  นาด 4 ฟุต
2. บาน ลื่อนทึบ 2 ประต พรอม ุญ จล็อ
3. ราง ลื่อน ปด-ปด" ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564   

ต ล็ บบ 2 บาน จานวน 11,400 บาท
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พื่อจัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน จานวน 2 ตๆ ละ 5,700 บาท   พื่อ
ใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน
ดง ต้ังงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ

ประมาณ ธันวา ม 2564  นาที่ 26 ลาดับที่ 10.14 (10.14.1

)  ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว
 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564   ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดัง
นี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด                                            
2. มี ผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน                                
3.  ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)"

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 129,760 บาท
งบบุคลากร รวม 129,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 129,760 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 129,760 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ
งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทอง
ถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ 
.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั
ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

"     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 255,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารต้ังจุดบริ ารประชาชนลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าลปใ ม 
ละ ทศ าล ง รานต

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน  ละลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล  ชน  ทศ าลปใ ม  ทศ าล
ง รานต  ละงานประ พณีชุมชนตางๆ 

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22  ันยายน 2557 

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2561

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892

 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9  มษายน 2563 

 -ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 174

 ลาดับที่ 3"       
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รง ารฝึ อบรมจัดต้ัง ละ ฝึ อบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพ มาชิ อา า
มั รป้อง ันภัย ฝ่ายพล รือน อง าร บริ าร วนตาบล นน ดง

จานวน 100,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมจัดต้ัง ละ
ฝึ อบรม พื่อ พิ่มศั ยภาพ มาชิ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ชน  าวิทยา ร  า
อา าร  าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  ายานพา นะ  าวั ดุ
อุป รณ  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน

รง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ
.2557

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่
ุด ที่ มท0808.2/ว440 ลงวันที่ 13  ุมภาพันธ 2563

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ิจ ารอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน พ.ศ.2563

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
  ุมภาพันธ 2563

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0818.2/ว257

 ลงวันที่ 9  ุมภาพันธ 2564

 - ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 175

 ลาดับที่ 5"      
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รง ารฝึ อบรมทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ จานวน 50,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ  ชน  าวิทยา ร  าอา าร  าอา าร
วาง ละ รื่องด่ืม  ายานพา นะ  าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจาย
อื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ
.2557

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0229

/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2562

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329

 ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2562

-  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่
ุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13  ุมภาพันธ 2563

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 176

 ลาดับที่ 6"      

รง ารฝึ อบรมอา า มั รป้อง ันไฟป่ารั ษา ิ่ง วดลอม จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมอา า มั ร
ป้อง ันไฟป่ารั ษา ิ่ง วดลอมรวม ับ านันผใ ญบาน  ละ
มาชิ  อปพร. อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง ชน  า ื่อ

ประชา ัมพันธ  าวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่อง
ด่ืม  ายานพา นะ  าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ

ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ
อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

 -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 179

 ลาดับที่ 7"      
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รง าร ราง วามปรองดอง มานฉันท อง นในชาติ จานวน 5,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ราง วามปรองดอง
มานฉันท อง นในชาติ  ชน  ารจัดฝึ อบรม ประชุม ช้ี จงทา
วาม าใจ พื่อ รางทัศน ติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม
ันอยาง มานฉันท  รือ ิจ รรมอัน ป็น ารพิทั ษรั ษาไวซึ่ง

ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ป็นที่ยึด นี่ยว ละ ป็นศนย
รวมจิตใจ องประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  าอา าร อา ารวาง ละ

รื่องด่ืม ป้าย รง าร  ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ าร
ดา นิน รง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา า
รวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ินพ.ศ
.2557

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 173

 ลาดับที่ 1"      

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ดุ รื่อง ตง าย จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ รื่อง ตงที่ ป็นวั ดุ งทน ละวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  รื่อง บบ/ชุดปฏิบัติงาน  ื้อ  าง ง ผา  รื่อง
มายตาง ๆ ถุง ทา ถุงมือ รอง ทา  ็ม ัด  มว  ผาผ อ  ื้อ
ะทอน ง  ื้อชชีพ ชุดดับ พลิง รวมถึงชิด ันไฟ (ไมรวมถัง

ออ ซิ จน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจาตัว อปพร.  ็ม รื่อง
มาย อปพร. ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง

ทองถ่ิน มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วนทองถ่ิน      
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วั ดุ รื่องดับ พลิง จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ รื่องดับ พลิงที่ ป็นวั ดุ งทน  ละ
วั ดุ ิ้น ปลือง  ชน วาลวน้าดับ พลิง( ช่ือม ับรถดับ พลิง) ทอ าย
งน้า  ายดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า ( ชน  ายฉีด,ถัง,ไมตบ

ไฟ) ถังดับ พลิง ล บอลดับ พลิงฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"      

งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุจราจร จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุจราจรที่ ป็นวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น
ปลือง ชน  ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉุ ฉิน  รวย
จราจร  ผง ั้นจราจรป้าย ตือน  ทน บริ ออร ( บบพลา ติ
ละ บบ อน รีต) ป้ายไฟ ยุด ตือน ผนป้ายจราจร  ระจ ง

มน ไฟ วบ  ระบองไฟ ยางชะลอ วาม ร็วรถ รือยาน
พา นะ  ต๊ิ อรติดรถ รือยานพา นะฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน

ที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,191,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,073,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,073,100 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 481,140 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือน  ละ งินปรับปรุง งิน ดือน อง ร  ัง ัด
ศนยพัฒนา ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
-  ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน งินพนั งาน ร ละ
บุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภา ม2562

-  ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดชัยภมิ  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน
งิน ดือนพนั งาน ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 3  ร ฎา ม 2562

"      

งินวิทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ า รับ ร  ัง ัดศนยพัฒนา ด็
ล็  อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
จานวน 12  ดือน
-  ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน งินพนั งาน ร ละ
บุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภา ม 2562

-  ป็นไปตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งานอง ารบริ าร วน
ตาบลจัง วัดชัยภมิ  รื่อง  ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน
งิน ดือนพนั งาน ร ละบุ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2562 ประ าศ ณ วันที่ 3  ร ฎา ม 2562

"      
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าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 549,960 บาท

" พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจาง ศนยพัฒนา ด็ ล็   ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถ่ิน
อาจจายได พ.ศ.2559

-  ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง
าร านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน         

"      

งบด้าเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จานวน 90,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
า รับ  ร  ละพนั งานศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร
วนตาบล นน ดง     

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถ่ิน
อาจจายได พ.ศ.2559  ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถ่ินใ ป็นรายจายอื่น อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557     
"      
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ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารพัฒนาบุ ลา รทาง ารศึ ษา จานวน 8,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารพัฒนาบุ ลา รศนยพัฒนา ด็ ล็
วัดดอนไผ  ชน  าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนตางๆ  ป็นตน ป็น
ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม  ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570

)  นาที่ 183 ลาดับที่ 1"      

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุ ีฬา จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ีฬา ที่ ป็นวั ดุ งทน  ละวั ดุ ิ้น
ปลืง  ชน ล ฟุตบอล ล วอล ลยบอล ล ตระ รอ  ชือ
ระ ดด น วีด ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร

ป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน

"     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,145,630 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 1,116,630 บาท

ค่าใช้สอย รวม 496,500 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ จานวน 18,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ  ชน  าป้าย รง าร  าวั ดุอุป รณ ฯลฯ  ละ าใชจาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ ารจัดงาน รง ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา

ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570

)  นาที่ 184 ลาดับที่ 2"     

รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน
าร อนราย ัว)

จานวน 102,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า นับ นุนวั ดุ ื่อ าร รียน าร อน ด็ ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัดดอนไผ จานวน 60  นๆ ละ 1,700 บาท  ป็นไป
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด
รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ินปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 184 ลาดับที่ 3"     
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รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน 
ศพด.)

จานวน 308,700 บาท

พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวัน ศพด.  า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
วัดดอนไผ จานวน 60  น ๆ ละ 21 บาท จานวน 245 วัน  ป็นไป
ตาม  นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด
รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน  ละ นัง ือ
รม ง ริม ารป รองทองถ่ินที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน

ที่ 28 พฤษภา ม 2564  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8  ร ฎา ม 2564  ละ

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 185

 ลาดับที่  4   

รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ ( า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผ รียน

จานวน 25,800 บาท

" พื่อจาย ป็น า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผ รียน อง ด็ ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัดดอนไผ จานวน 60  นๆ ละ 430 บาท ป็นไป
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง

ริม ารป รองทองถ่ิน ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570)  นาที่ 185 ลาดับที่ 5   
"     

รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ ( า รื่อง บบนั รียน)

จานวน 18,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า รื่อง บบนั รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็
วัดดอนไผ จานวน 60  นๆ ละ 300 บาท ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ินปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 186 ลาดับที่ 6 "      

วันที่พิมพ : 23/8/2565  15:37:07 นา : 50/87
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รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา
ด็ ล็ ( า นัง ือ รียน)

จานวน 12,000 บาท

" พื่อจาย ป็น า นัง ือ รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดดอน
ไผ จานวน 60  นๆละ 200 บาทถือปฏิบัติตาม  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ปรา ฏตาม ผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 186 ลาดับที่ 7" 
รง าร นับ นุน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา

ด็ ล็ ( าอุป รณ าร รียน)
จานวน 12,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าอุป รณ าร รียน อง ด็ ในศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
ดอนไผ จานวน 60  นๆละ 200 บาท   ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน

ที่ 19มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ละปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 187 ลาดับที่ 8"     
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ค่าวัสดุ รวม 620,130 บาท
วั ดุงานบานงาน รัว จานวน 620,130 บาท

" พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบานงาน รัวที่ ป็นวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน อา าร ริม (นม)  า รับนั รียนใน รง รียน
ัง ัด  พฐ.ใน ตตาบล นน ดง  ละศนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอบ

ต. นน ดง ดังนี้
(1) อา าร ริม (นม)  า รับนั รียนใน รง รียน ัง ัด  พฐ.ใน

ตตาบล นน ดง จานวน 245  น รัฐอุด นุน นละ 7.37

 บาท จานวน 260 วัน  ป็น งิน 498,134 บาท (ซื้อจริงรา า ึ้นลง
ตามตลาด า นด จึง อต้ัง 7.82 บาท)  นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ินที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ดวนที่ ุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8  ร ฎา ม 2564

(2) อา าร ริม (นม)  า รับ ด็ ล็ องศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
ดอนไผ อบต. นน ดง จานวน 60  น รัฐอุด นุน นละ 7.37

 บาท จานวน 260 วัน  ป็น งิน 121,992 บาท (ซื้อจริงรา า ึ้นลง
ตามตลาด า นด จึง อต้ัง 7.82 บาท)  ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน  ละ นัง ือ รม ง

ริม ารป รองทองถ่ินที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566

-2570)  นาที่ 188 ลาดับที่ 10"   
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,029,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,029,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุนอา าร ลางวัน า รับ รง รียนใน ัง ัด พฐ. จานวน 1,029,000 บาท

" พื่ออุด นุน าอา าร ลางวัน า รับนั รียนใน รง รียน
ัง ัด  พฐ.ใน ตตาบล นน ดง จานวน 245  นๆละ 21

 บาท จานวน 200 วัน  ป็นไปตาม
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภา ม 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8  ร ฎา ม 2564

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 188

 ลาดับที่ 11"     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 316,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง าร รางพื้นที่ปลอด ร พิษ ุนั บา ภายใตยุทธศา ตร าร
ดา นิน รง าร ัตวปลอด ร  นปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บา 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง
วัฒน วร ัตติยราชนารี

จานวน 30,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ับ ลื่อน  รางพื้นที่ปลอด ร พิษ
ุนั บาภายใตยุทธศา ตร ารดา นิน รง าร ัตวปลอด ร   น

ปลอดภัยจา ร พิษ ุนั บาตามพระปณิธานศา ตราจารย
ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร
ราช ุมารี  รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี  ชน  าวั ซีน
ร พิษ ุนั บา  าวั ดุอุป รณตางๆที่ ี่ยว องใน ารดา นินตาม
รง าร

ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัด
วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562  ละ
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 189

 ลาดับที่ 1"     

รง ารบริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉิน จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ง ริม ารบริ ารจัด ารระบบ
พทยฉุ ฉิน ององ ารบริ าร วนตาบล  ชน  าร ง ริม ละ

พัฒนาศั ยภาพผปฏิบัติงานในพื้นที่  ละ ารดา นินงาน ละ
บริ ารจัด ารระบบ าร พทยฉุ ฉินตามที่ ณะ รรม าร พทย
ฉุ ฉิน รือ ถาบัน าร พทยฉุ ฉิน งชาติ ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน

ที่ 17  ันยายน 2553ประ าศ ณะ รรม าร าร พทยฉุ
ฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลา ม 2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2561  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570)  นาที่ 190 ลาดับที่ 2"   
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รง ารป้อง ัน ร ติดตอ ละ ร ไมติดตอ จานวน 70,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นินงานตาม รง าร วบ ุม ร
ติดตอ ละ ร ไมติดตอ  ชน  ารป้อง ัน ละระงับ ร ติดตอ ช้ือ
ไวรั รนา 2019 ( วิด-19)  ารป้อง ัน ละ วบ ุม ร ไ
ลือดออ   ร มือ ทาปา   ละ ร ติดตอตาง ๆ  ชน  า
วิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  ื่อประชา ัมพันธ
น้ามัน ช่ือ พลิง  า าร มี าจัดยุงลาย าทรายอะ บท   า าร

มี าจัดยุง  า ื่อประชา ัมพันธ รง าร  าใชจายใน าร ดิน
รณรง ป้อง ัน  าป้าย รง าร  า ผนพับใบปลิว  าวั ดุอุ
ป รณฯลฯ  ละ าใชจายอื่นที่ ี่ยว อง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120

 ลงวันที่ 9  มษายน 2563

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2787

 ลงวันที่ 15 พฤษภา ม 2563

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 191

 ลาดับที่ 4"     
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รง าร ารวจ อมล ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตว ตาม รง าร ัตว
ปลอด ร นปลอดภัยจา พิษ ุนั บาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย 
ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช
ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี

จานวน 6,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ารวจ อมลจานวน ัตว ละ ึ้น
ทะ บียน ัตวตาม รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัยจา พิษ ุนั
บาตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง
ธอ  จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี  รมพระศรี วาง
วัฒน วร ัตติยราชนารี  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย

วาดวย าใชจายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ.2562  ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง 
 ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 192

 ลาดับที่ 5"     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทยที่ ป็นวั ดุ
งทน ละ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  รื่องวัดน้าฝน ถัง ็บ ช้ือ
พลิง  รื่องมือวิทยาศา ตร รื่องมือวัดอุณ ภมิ (ปรอทวัด
ไ )  าลี  ละผาพัน ผล ยา ละ วชภัณฑ   อล อฮอล มี
ภัณฑ  ายยาง  ลอด ว ถุงมือ ทรายอะ บท น้ายาพน มอ
วัน าจัดยุง ลอรีน  าร ม นา า อนามัย ชุดป้อง ัน ช้ือ
ร  ( บบใช รั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน

"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งินอุด นุนอง รประชาชน

นับ นุน ารดา นินงานตาม นวทาง รง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ุ

จานวน 180,000 บาท

" พื่ออุด นุน ณะ รรม าร มบาน  มที่ 1-9 ใน ารดา นินงาน
ตาม รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ   มบานละ 20,000

 บาท  ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559  นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.8/ ว 3034 ลง

วันที่ 17 ธันวา ม  2564   ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ
.ศ.2566-2570)  นาที่ 190 ลาดับที่ 3"      

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารชวย ลือประชาชนที่ไดรับ วาม
ดือดรอน รือไม ามารถชวยตัว องไดใน ารดารงชีพ  ละชวย
ลือประชาชนผประ บ าธารณภัย รือ ภัยพิบัติฉุ ฉิน ดาน าร

ง ริม ละพัฒนา ุณภาพชีวิต  ละ ชวย ลือประชาชนดาน าร
ป้อง ัน ละ วบ ุม ร ติดตอ  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจาย พื่อ ชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ ององ รป รอง  วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  ละ ไ พิ่ม

ติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562  ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ
.ศ.2566-2570)  นาที่ 194 ลาดับที่ 3"     

"     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,153,290 บาท

งบบุคลากร รวม 1,131,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,131,510 บาท
งิน ดือน าราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จานวน 765,990 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล ัง ัด องชางอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่ 30

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน
"      

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน าประจาตา นง องพนั งาน วนตาบล ัง ัด
องชางอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทน

อื่น ป็นรายจายที่อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ
.2559 ละ นัง ือ านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2

/ว138ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร
านวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
"      

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 323,520 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบ ทนพนั งานจาง ัง ัด องชางอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่
อง รป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559 ละ นัง ือ
านั งาน  จ.  ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30

 ธันวา ม 2558  รื่องซั ซอม นวทาง าร านวณภาระ าใชจาย
ดาน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วนทองถ่ิน       
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งบด้าเนินงาน รวม 917,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,600 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จานวน 80,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ า รับ
พนั งาน ัง ัด องชาง ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร า นดใ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นรายจายที่อง ร
ป รอง วนทองถ่ินอาจจายได พ.ศ.2559  ละระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนทองถ่ิน
ใ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
"      

า ชาบาน จานวน 132,000 บาท

" พื่อจาย ป็น งิน า ชาบานใ พนั งาน วนทองถ่ิน  ัง ัด อง
ชางที่มี ิทธ์ิ บิ า ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย 
วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  ละที่

ไ พื่อ ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559  รื่อง
ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ า ชาบาน อง าราช าร
วนทองถ่ิน  รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง 

"      
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 40,600 บาท

" พื่อจาย งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ พนั งาน วนทองถ่ิน
ัง ัด ัง ัด องชาง ที่มี ิทธิ บิ งิน าชวย ลือ ารศึ ษาบุตรได

ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร องพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ.2541  ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549   ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ที่ 
 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่องประ ภท ละ
อัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013ลงวันที่ 18  ุมภาพันธ 2559

  รื่อง  าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร  นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9

  ิง า ม 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา ละ า
ลา รียน

"      
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 250,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าถาย อ าร  า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ  า
ซั ฟอ   า าจัด ิ่งปฏิ ล  าระวางบรรทุ   า ชาทรัพย ิน (ย
วน  า ชาบาน)  า ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พร าว าร

ทางวิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ าจัดทา
อ าร ประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)  าธรรม นียม
ตางๆ  า บี้ยประ ัน  าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม า
พิพา ษา  าจาง มาบริ ารบุ ลภายนอ   ชน าจางที่
ปรึ ษา   าจางออ บบ  ารับรอง บบ าจาง มาบริ าร  าติด
ต้ังไฟฟ้า  าติดต้ังประปา  าติดต้ัง ทรศัพท  าติดต้ัง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง

ทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2

/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวา ม 2559  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน 
"     
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 40,000 บาท

"  -  พื่อจาย ป็น าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม
ัมมนาในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร   ชน  า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง  าพา นะ  า ชาที่พั   าบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน  าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง  า รับพนั งาน ัง ัด
องชางอง ารบริ าร วนตาบล นน ดงที่ไดรับอนุมัติใ ดิน

ทางไปราช าร  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555

  ละที่ ไ พิ่ม ติม
  -  พื่อจาย ป็น าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร า รับพนั งาน ัง ัด องชางอง าร

บริ าร วนตาบล นน ดง  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557  ละที่ ไ พิ่ม ติม 

"     

าบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าซอม ซมบารุงรั ษาทรัพย ินที่อยใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  พื่อใ ามารถใชงาน
ไดตามป ติ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 

 ื"     
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ านั งานประ ภทวั ดุ งทน ละวั ดุ
ิ้น ปลือง า รับใชในราช ารอง ารบริ าร วนตาบล นน
ดง  ชน  ระดาษ  มึ  ปา า  ฟ้ม ็บ อ าร น้ายาลบ า

ผิด  รื่อง ิด ล   รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็  ที่ ฯลฯ ป็นไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน

"      

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ
ิ้น ปลือง ละวั ดุประ อบ ละอะไ ล  า รับใชในราช าร

อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ชน ฟว   ทปพัน าย
ไฟฟ้า  ายไฟฟ้า  วิตชไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า  บร อร ลา พง ไม ร ฟน  าต้ังไม ร ฟน  รื่องวัด
ระ ไฟฟ้า  รื่องประจุไฟ  รื่อง ัญญาณ ตือนภัย ฯลฯ  ป็น

ไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ
ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ององ รป รอง วนทองถ่ิน      
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วั ดุ อ ราง จานวน 100,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อ รางประ ภทวั ดุ งทนวั ดุ ิ้น
ปลือง ละวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ชน ไม
ตางๆ จอบ  ียม  ลื่อย ี ปน
ซี มนต ทราย  ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะป ทอน้า ละอุป รณ ทอ
ตางๆ ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"      

วั ดุ อมพิว ตอร จานวน 25,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร  า รับงานอง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง  ชน อุป รณบันทึ อมล  ทปบันทึ
อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ
นื่อง  าย บิล  ป้นพิมพ  มนบอรด  มม มรี่ชิป  มา   รื่อง
อาน ละบันทึ อมล บบตางๆ  รื่องอาน อมล บบซีดี
รอม ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"      
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งบลงทุน รวม 104,180 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,180 บาท
รุภัณฑ านั งาน

าอี้ านั งาน จานวน 5,980 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ าอี้ านั งาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,990

 บาท ใช า รับใชในอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ป็น
รุภัณฑที่ไมมีในบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ ต้ังงบประมาณตาม

รา าทองตลาด  ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  นาดไมนอย วา 63x64x91  ซนติ มตร
-ปรับระดับ  ง ต่า ได"  ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทอง
ถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564     

ตุ ล็ บาน ลื่อนทึบ จานวน 8,800 บาท

" พื่อจัดซื้อต ลื่อนบานทึบ จานวน 2 ตๆ ละ 4,400 บาท   พื่อใช
า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน
ดง   ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ต ล็ อ ารบาน ลื่อนทึบ  นาด 4 ฟุต
2. บาน ลื่อนทึบ 2 ประต พรอม ุญ จล็อ
3. ราง ลื่อน ปด-ปด" จัดซื้อนอ นือบัญชีมาตรฐาน
รุภัณฑ  านั งบประมาณ ธันวา ม 2564 ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28

  พฤษภา ม  2564     

ตล็อ อร 18 ชอง จานวน 8,000 บาท

" พื่อจัดซื้อตล็อ อร จานวน 1 ตๆ ละ 8,000 บาท  พื่อใช
า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง  ต้ัง

งบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2564 ( นาที่ 26  ลาดับที่ 10.15)   ละ
นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059

  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564   ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับชนิดฝัง
2)  ุณ มบัตืตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)"      
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ต ล็ บบ 2 บาน จานวน 5,700 บาท

" พื่อจัดซื้อต ล็ บบ 2 บาน จานวน 1 ตๆ ละ 5,700

 บาท   พื่อใช า รับ ารดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล
นน ดง ต้ังงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบ

ประมาณ ธันวา ม 2564  นาที่ 26 ลาดับที่ 10.14 (10.14.1

)  ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว
 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564   ดยมีลั ษณะพื้นฐาน ดัง
นี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด                                            
2. มี ผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน                                
3.  ุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)"     

ตะทางาน จานวน 9,800 บาท

" พื่อจัดซื้อ ตะทางานใ ับพนั งาน ัง ัด องชาง อง าร
บริ าร วนตาบล นน ดง จานวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท  ดยจัด
ซื้อตามรา าทองตลาด นื่องจา ไมมีในบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ
ตามรายละ อียด ดังนี้
- ต ทางาน รือ ตะ าราช าร  นาด วาง 80x150x75

  ซนติ มตร" ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท
 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภา ม  2564     
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รุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

ทรทัศน อล อี ดี จานวน 35,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อ ทรทัศน  อล อี ดี (LED TV) 
บบ Smart TV ระดับ วามละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิ
ซล จานวน 1  รื่องๆ ละ 35,000 บาท   พื่อใช า รับ าร
ดา นินงาน ององ ารบริ าร วนตาบล นน ดง   ดยมีลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1) ระดับ วามละ อียด  ป็น วามละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) (พิ ซล)
2)  นาดที่ า นด ป็น นาดจอภาพ (นิ้ว)
3)  ดงภาพดวย ลอดภาพ  บบ LED Backlight
4)  ามารถ ช่ือมตออิน ตอร น็ตได (Smart TV)
5)  ป็นระบบปฏิบัติ าร Android Tizen VIDAA U webOS  รือ
อื่นๆ
6) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง  พื่อ าร ช่ือมตอ ัญญาณ
ภาพ ละ ียง
7) ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับฟลภาพ  พลง  ละ
ภาพยนต
8) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว"  ต้ังงบประมาณตาม
บัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ  านั งบประมาณ ธันวา ม 2564

 ( นาที่  11  ลาดับที่ 5.4 (5.4.5)   ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28

  พฤษภา ม  2564  ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-

2570)  พิ่ม ติม (ฉบับที่ 1)  นาที่ 2 ลาดับที่ 5     

รุภัณฑ อมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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รื่อง อมพิว ตอร นตบุ  า รับงานประมวลผล จานวน 22,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจาย รื่อง อมพิว ตอร นตบุ   า รับงาน
ประมวลผล * รา า 22,000 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน

- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4  น
ลั  (4 core)  ละ 8  น มือน (8 Thread)
ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม
ามารถใน ารประมวลผล ง (Turbo

Boost  รือ Max Boost)  ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า ง
ุด ไมนอย วา 4 GHz จานวน 1  นวย

-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน
นาดไมนอย วา 8 MB

- มี นวย วามจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา  นาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA  รือดี วา  นาด วามจุไม
นอย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State
Drive  นาด วามจุไมนอย วา 250 GB จานวน 1  นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel 
ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว

- มีชอง ช่ือมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอ บบ HDMI  รือ VGA จานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา  บบ

ติดต้ังภายใน (Internal)  รือภายนอ  (External) จานวนไมนอย
วา 1 ชอง

-  ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
ละ Bluetooth   ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ
ดือน ธันวา ม 2564

ประ าศ ณ วันที่ 30 ธันวา ม 2564  นาที่ 8 ลาดับที่ 12  ( ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม)   ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28

  พฤษภา ม  2564 
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รื่องพิมพ ล ซอร จานวน 8,900 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือLED 
าวดาชนิด Network  บบที่1 จานวน 1  รื่อง  (28

  นา/นาที) รา า 8,900 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน

- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 28  นา
ตอนาที (ppm)

-  ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัต นมัติได
- มี นวย วามจา (Memory)  นาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จานวนไมนอย
วา 1 ชอง  รือ  ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดรวม ันไมนอย วา 250  ผน
-  ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal  ละ ามารถ า นด นาด
อง ระดาษ องได  ตาม ณฑรา า ลาง ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณ ละระบบ อมพิว ตอร ฉบับ
ดือน ธันวา ม 2564

ประ าศ ณ วันที่ 30 ธันวา ม 2564  นาที่ 21 ลาดับที่ 45 ( ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม)   ละ นัง ือ รม ง ริม าร
ป รองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28

  พฤษภา ม  2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารประชา มทองถ่ินอง ารบริ าร วนตาบล นน ดง จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารประชา มทอง
ถ่ิน อง ารบริ าร วนตาบล นน ดง  พื่อ ง ริม นับ นุน าร
จัดทา ผนชุมชน  ารประชา ม มบาน  ารจัดประชุมประชา ม
ทองถ่ิน พื่อจัดทาราง ผนพัฒนาทองถ่ิน ององ ารบริ าร วน
ตาบล นน ดง  ชน  าป้าย รง าร  าอา ารวาง อา ารวาง
ละ รื่องด่ืม  าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ
ารดา นิน รง าร 

-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่ 12 มีนา ม 2553

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุดที่ มท 0810.3

/ว179ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
  ุมภาพันธ 2563

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 195

 ลาดับที่ 1"           
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง ารฝึ อาชีพระยะ ั้น จานวน 30,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อาชีพระยะ ั้น
พื่อ ง ริม ละพัฒนาทั ษะอาชีพใ ับ ลุม ตรี ผ งอายุ  ลุมผ
พิ าร  ลุมผดอย อ า   ละประชาชนชนผ นใจในตาบล นน
ดง  ชน  าป้าย รง าร  าวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง
ละ รื่องด่ืม  าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ป็น ละ ี่ยว
อง ับ ารดา นิน รง าร 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ
.2557

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2560

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 197

 ลาดับที่ 2"     

รง าร ยาวชนไทยรทันภัย จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ยาวชนไทยรทันภัย
พื่อใ วามร ด็ ละ ยาวชนผป รอง ผนาชุมชน  ละ จา
นาที่มีทั ษะในชีวิต  ละมี วามรใน ารป้อง ันตน อง  ชน  า

ป้าย รง าร  าวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่อง
ด่ืม  าวั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ าร
ดา นิน รง าร 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ
.2557

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2560

-ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 202

 ลาดับที่ 7"     
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รง ารรณรง ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติดในชุมชน จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารรณรง ป้อง ัน ละ
ไ ปัญ ายา พติด  ชน  า ื่อประชา ัมพันธ ารรณรง

ป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด  าป้าย  าวิทยา ร   า
อา าร  าอา ารวาง  ละ รื่องด่ืม  าวั ดุอุป รณที่จา ป็น ละ

ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร 
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557

- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ินที่ มท 0816.5/ว2726

 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว1463

 ลงวันที่ 18 พฤษภา ม 2561

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2561

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2562

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1
 พฤษภา ม 2563

-ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 199

 ลาดับที่ 4"     
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รง าร ง ริม ละ ับ ลื่อนตลาดประชารัฐตาบล นน ดง จานวน 5,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละ ับ
ลื่อนตลาดประชารัฐตาบล นน ดง 

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาด ละ วาม ป็น
ระ บียบ รียบรอย องบาน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.5/ว629 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17  มษายน 2562

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0819.3/ว1320 ลงวันที่ 30  มษายน 2563

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 203

 ลาดับที่ 8"     

รง าร ง ริม ละพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรี จานวน 15,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริม ละพัฒนา
ศั ยภาพ ลุม ตรีใน ารฝึ อบรมใ วามร ลุม ตรี  นนา
ตรี ประชาชนทั่วไป  ละ จา นาที่ตาบล นน ดง  ชน  าป้าย
รง าร  าวิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  า

วั ดุอุป รณ าใชจายตางๆที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ ารดา นิน
รง าร 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถ่ิน พ.ศ
.2557

-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนา ม 2560

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 198

 ลาดับที่ 3"     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง าร ง ัน ีฬาทองถ่ิน ัมพันธระดับอา ภอ จานวน 15,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัด งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา
ทองถ่ิน ัมพันธระดับอา ภอ  พื่อ ราง วามปรองดอง  ชน  า
อา าร  า รื่องด่ืม ฯลฯ รวมถึง าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง  ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559  ละ

ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570)  นาที่ 204  ลาดับที่ 2"     
รง ารจัด าร ง ัน ีฬา ยาวชน ละประชาชนตานยา พติด 

ตาบล นน ดง
จานวน 15,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ง ัน ีฬา
ยาวชนประชาชนตานยา พติด  ชน  า ชา รื่อง ียง  าจัด
ถานที่  าอา าร า รื่องด่ืม  า รรม ารตัด ิน  าถวย

รางวัล ฯลฯ รวมถึง าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว อง ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัด

งาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนทองถ่ินพ.ศ.2559  ละปรา ฏตาม
ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 204 ลาดับที่ 1"     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 50,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง าร ืบ านประ พณี ง รานต รือวันผ งอายุ จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ืบ านประ พณี
ง รานต รือวันผ งอายุ  ชน  าอา าร  าอา ารวาง  ละ
รื่องด่ืม  าป้าย  ละ าใชจายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว อง ับ าร

ดา นิน รง าร ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ
าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566

-2570)  นาที่ 205 ลาดับที่ 3"     

รง าร ลอ ทียน ละถวาย ทียนจานาพรรษา จานวน 10,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ลอ ทียน ละถวาย
ทียนจานาพรรษา  ชน  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  า
ป้าย รง าร  าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ
ารดา นิน รง าร  ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา

ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน  ารจัด าร ง ัน ีฬา
ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2559  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ

.2566-2570)  นาที่ 205 ลาดับที่ 5"     
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งานประ พณีบวง รวงอนุ าวรีย จาพอพระยา ล ประจาอา ภอบาน
วา ละงานบุญลอม าวใ ญไ มมัด มี่ องดีบาน วา

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารจัดงานประ พณีบวง รวงอนุ าวรีย
จาพอพระยา ลประจาอา ภอบาน วา ละงานบุญลอม าวใ ญ
ไ มมัด มี่ องดีบาน วา  ชน  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่อง
ด่ืม  าป้าย รง าร  าวั ดุอุป รณ  ละ าใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
อง  ับ ารดา นิน รง าร  ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยวาดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน  ารจัด าร
ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง ัน ีฬา ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559  นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวัน
ที่ 28  ันยายน 2561  ละปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570)  นาที่ 206 ลาดับที่ 6"     

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 5,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง าร ับ ลื่อน ารจัดต้ังอุทยานธรณี (ชัยภมิจี อพาร ) จานวน 5,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าดา นิน รง าร ับ ลื่อน ารจัดต้ังอุทยาน
ธรณี (ชัยภมิจี อพาร )  พื่อ ราง ารรับร  ารประชา ัมพันธใ
ประชาชนมี วนรวมใน าร ับ ลื่อนอุทยานธรณี ,  ลงทอง
ที่ยวที่ า ัญ องจัง วัดชัยภมิ  ชน  าป้ายประชา ัมพันธ  ละ า
ใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง ับ ารดา นิน รง าร
-ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 207

 ลาดับที่ 7"     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,380,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,380,000 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,380,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร

รง าร อ รางถนน ล. าย ลัง รง รียนบาน นน ดง มที่ 4 
บาน จริญผล

จานวน 186,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็   าย ลัง รง รียน
นน ดง บาน จริญทรัพย  มที่ 4 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน

วา  จัง วัดชัยภมิ   นาด วาง  4   มตร ยาว  80   มตร  ละทาง
ช่ือม 5 ตาราง มตร  นา ฉลี่ย  0.15   มตร  รือมีพื้นที่รวมไม
นอย วา  325  ตาราง มตร ไ ลทาง างละ  0.30   มตร พรอม
ป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย พิ ัดจุด ริ่ม
ตน 15.777821, 101.896458   พิ ัดจุด ิ้น ุด
15.777702, 101.895748

  ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 110   อที่ 24

รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็   ซอย11 ายบานนายลาน 
ทรงชัย บาน นน ดง  มที่ 2  ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  
จัง วัดชัยภมิ

จานวน 55,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็   ซอย11  ายบาน
นายลาน ทรงชัย บาน นน ดง  มที่ 2 ตาบล นน ดง อา ภอบาน

วา จัง วัดชัยภมิ   นาด วาง 3  มตร ยาว 26   มตร  นา
ฉลี่ย 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ อ รางรวมไมนอย วา 78 ตาราง
มตร  พรอมติดป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย พิ ัดจุด ริ่ม
ตน 15.784687,101.898759

พิ ัดจุด ิ้น ุด 15.784413,101.898749

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 97  อที่ 11
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  ซอย 6 ายบาน นาย อน 
 นว นนทัน  บาน จริญทรัพย  มที่ 9  ตาบล นน ดง    อา ภอ
บาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 73,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็  ซอย 6  ายบาน
นาย อน  นว นนทัน บาน จริญทรัพย  มที่ 9 ตาบล นน
ดง อา ภอบาน วา จัง วัดชัยภมิ  นาด
วาง 3  มตร  ยาว 35  มตร  นา ฉลี่ย 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ อ
รางรวมไมนอย วา 105  ตาราง มตร  พรอมติดป้าย
รง าร จานวน 1 ป้าย  พิ ัดจุด ริ่ม

ตน 15.779630,101.903287  พิ ัดจุด ิ้น
ุด 15.779222,101903356  ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ

.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 1  นาที่ 5  อที่ 4
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  ซอย71/1 ายบานนาย

อุน  วิชัย ย - บานนายซึ้ง ไวประ ริฐ บาน นน ดง  มที่ 2  ตาบล
นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 121,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็  ซอย71/1  าย
บานนายอุน  วิชัย ย – บานนายซึ้ง ไวประ ริฐ บาน นน
ดง   มที่ 2  ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัด

ชัยภมิ   นาด วาง  3   มตร  ยาว  60   มตร  นา ฉลี่ย  0.15

   มตร  รือมีพื้นที่ อ รางรวมไมนอย วา  180  ตาราง
มตร   พิ ัด 15.783737, 101.901037

15.783329, 101.901643 พรอมติดป้าย รง าร จานวน 1
 ป้าย ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 100  อที่ 14
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ละรางระบายน้า ซอย1/3 
บานนางถาวร  วงษ า  บาน จริญทรัพย  มที่ 9  ตาบล นน ดง    
อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 313,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ละรางระบาย
น้า ซอย1/3 บานนายถาวร  วงษ า  บาน จริญทรัพย   มที่ 9
  ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ  มีรายละ อียด
ดังนี้ (1)  อ รางถนน อน รีต ริม ล็   นาด วาง  2.50

   มตร  ยาว  50   มตร  ละทาง ช่ือม 8 ตาราง มตร  นา
ฉลี่ย  0.15   มตร   รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา  133  ตาราง
มตร (2)   อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม ล็   นาด
วาง 0.30  มตร ลึ   0.50   มตร  นา  0.10   มตร  ยาว  8

  มตร พรอมฝาตะ รง ล็  (3)   อ รางรางระบายน้า อน รีต
ริม ล็   นาด วาง  0.30  มตร ลึ   0.30   มตร   นา  0.10

   มตร  ยาวรวม  58  มตร พรอมฝาตะ รง ล็  ติดป้าย
รง าร จานวน 1

 ป้าย พิ ัด 15.781844, 101.903441    15.781909, 
101.903969

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1  นาที่ 6  อที่ 5
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ละรางระบายน้า ซอย19 

นายศิริ บาน นอง มง  มที่ 8 ตาบล นน ดง    อา ภอบาน วา  
จัง วัดชัยภมิ

จานวน 206,000 บาท

รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ละรางระบาย
น้า ซอย19 นางศิริ บาน นอง มง   มที่ 8 ตาบล นน
ดง    อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ  มีรายละ อียดดังนี้ (1)  อ
รางถนน อน รีต ริม ล็   นาด วาง  3   มตร  ยาว  36

   มตร   นา ฉลี่ย  0.15   มตร   รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา  108

  ตาราง มตร (2)   อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม
ล็   นาด วาง 0.30  มตร ลึ   0.30   มตร  นา  0.10

   มตร  ยาว  36  มตร พรอมฝาตะ รง ล็  (3) ยาย าไฟฟ้า
รงต่า จานวน 1 ตน (4) ติดป้าย รง าร จานวน 1

 ป้าย พิ ัด15.786275, 101.898536

15.786729, 101.898557

 ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1  นาที่ 3   อ2
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รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ วัดดอน
ไผ  ตาบล นน ดง    อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 88,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ศนยพัฒนา ด็
ล็ วัดดอนไผ  ตาบล นน ดง    อา ภอบาน วา  จัง วัด
ชัยภมิ   อ รางถนน อน รีต ริม ล็   นาด วาง  4
   มตร  ยาวรวม  44   มตร  ละทาง ช่ือม 4 ตาราง มตร  นา
ฉลี่ย  0.15   มตร   รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา  133  ตาราง
มตร    พิ ัด
15.793370, 101.901146   15.793639, 101.901288     ปรา
ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
  นาที่ 8  อที่ 6
รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายทา ระบือ นนตาดถึง

ถนน นนตาด มที่ 6 บาน นองบอ
จานวน 282,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางถนน อน รีต ริม ล็   ายทา
ระบือ - บาน นนตาด บาน นองบอ  มที่ 6  ตาบล นน
ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ   นาด วาง  4

   มตร ยาว  122   มตร  นา ฉลี่ย  0.15   มตร  รือมีพื้นที่รวม
ไมนอย วา  488  ตาราง มตร ไ ลทาง างละ  0.30

   มตร พรอมป้าย รง ารจานวน 1 ป้าย พิ ัดจุด ริ่ม
ตน 15.760959,101.886097

พิ ัดจุด ิ้น ุด 15.760324,101.885461

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่ 128  อ
ที่ 42
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รง าร อ รางรางระบายน้า ซอย17 นางประพันธ  บาน นอง
มง มที่ 8 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 156,000 บาท

รง าร อ รางรางระบายน้า ซอย17 นางประพันธ  บาน นอง
มง  มที่ 8 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ  (1

) รางระบายน้า อน รีต ริม ล็   นาด วาง 0.30

  มตร ลึ   0.30   มตร  นา  0.10   มตร  ยาว  44  มตร (2)บอ
พั พรอมฝาตะ รง ล็  จานวน 1 บอ (3)ฝาตะ รง

ล็   นาด วาง 0.45  มตร ยาว 1  มตร จานวน 43 ฝา (4)ป้าย
รง าร จานวน 1 ป้าย  พิ ัด ริ่มตน 15.786288, 101.898155

  พิ ัด ิ้น ุด 
15.786701, 101.898244

 ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1  นาที่ 4  อที่ 3
รง าร อ รางรางระบายน้าจา บานนาย ปรย นตรง  ถึง  บาน

นาง พด  มา   บาน นอง วง มที่ 5 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน
วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 393,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางรางระบายน้าจา บานนาย ปรย    น
ตรง  ถึง  บานนาง พด    มา  บาน นอง วง  มที่ 5 ตาบล นน
ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ   ยาวรวม  105   มตร   ดย

มีรายละ อียดดังนี้ (1)  อ รางรางระบายน้า อน รีต ริม
ล็   นาด วาง 0.40  มตร ลึ   0.50   มตร   นา  0.10

   มตร  ยาว  35  มตร พรอมฝาตะ รง ล็ ละบอพั พรอมฝา
ตะ รง ล็ บอพั  จานวน 2 บอ   (2)   อ รางรางระบายน้า
อน รีต ริม ล็   นาด วาง 0.30  มตร ลึ   0.30

   มตร   นา  0.10   มตร  ยาว  70  มตร พรอมฝาตะ รง ล็
ละบอพั พรอมฝาตะ รง ล็ บอพั  จานวน 1 บอ   (3)  ป้าย
รง าร จานวน 1 ป้าย พิ ัดจุด ริ่มตน

15.784863, 101.901739

พิ ัดจุด ิ้น ุด  15.785490, 101.901750

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน ปลง
ฉบับที่ 1  นาที่ 124  อที่ 38
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รง าร อ รางรางระบายน้า ายบานนางวารุณี  รัญชัย ถึง บาน
นาย ัง วียน งา ัตถี บาน นน ดง มที่ 1 ตาบล นน ดง  อา ภอ
บาน วา จัง วัดชัยภมิ

จานวน 411,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ รางรางระบายน้า ายบานนางวารุณี  รัญ
ชัย ถึง บานนาย ัง วียน  งา ัตถี  บาน นน ดง  มที่ 1 ตาบล
นน ดง  อา ภอบาน วา จัง วัดชัยภมิ  อ รางรางระบายน้า

ยาวรวม 122  มตร ชวงที่ 1 จา บานนางวารุณี  รัญชัย ถึง บาน
นาง า บ็ง ไวประ ริฐ  นาด วาง 0.30  มตร ลึ   0.30

  มตร  นา 0.10  มตร  ยาว 28  มตร พรอมฝาตะ รง
ล็  ชวงที่ 2 จา บานนาย อน  ปตะบุตร ถึง บานนาย

ัง วียน  งา ัตถี  นาด วาง 0.30  มตร ลึ   0.30

  มตร  นา 0.10  มตร  ยาว 94  มตร พรอมฝาตะ รง
ล็   ละป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย พิ ัดจุด ริ่ม

ตน 15.782940,101.894976

พิ ัดจุด ิ้น ุด  15.783111,101.895917

  ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน )พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 91  อที่ 5

รง าร อน รีต ริม ล็  นบานซับชอง มว ม 7 - บาน นอง
วง  ม 5 ม 7 บานซับชอง มว

จานวน 347,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใชจายตาม รง าร อ รางถนน อน รีต ริม
ล็   ายบานซับชอง มว -  าวง บานซับชอง มว  มที่ 7

  ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ   นาด วาง  5
   มตร ยาว  117   มตร  ละทาง ช่ือม  12  ตาราง มตร  นา
ฉลี่ย 0.15  มตร  รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา 597 ตาราง
มตร ไ ลทาง างละ  0.30  มตร   ุดวางทอ  ล.  นผาศนย
ลาง 0.40  มตร จานวน 8 ทอน พรอมป้าย รง ารจานวน 1

 ป้าย  พิ ัดจุด ริ่มตน 15.858718,101.914680

พิ ัดจุด ิ้น ุด 15.858786,101.913798

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 134  อที่ 48
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าปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง

รง ารปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete ละ รางระบาย
น้า ายซอยศาลา ดง ( นารานตน งิน) บาน จริญผล   มที่ 4 
ตาบล นน ดง อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 142,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete 
ละ รางระบายน้า  ายซอยศาลา ดง ( นารานตน งิน) บาน
จริญผล   มที่ 4 ตาบล นน ดง อา ภอบาน วา  จัง วัด
ชัยภมิ  (1) ปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete  นาด
วาง  4   มตร  ยาว 50   มตร  ละทาง ช่ือม 36 ตาราง
มตร  นา ฉลี่ย  0.04   มตร  รือมีพื้นที่รวมไมนอย วา 236

  ตราราง มตร  (2)  อ รางรางระบายน้า อน ีต ริม
ล็   นาด วาง 0.40  มตร ลึ ฉลี่ย 0.40  มตร  นา

ฉลี่ย 0.10  มตร ยาว 12  มตร (3) ฝาตะ รง ล็   นาด
วาง 0.55  มตร ยาว 1  มตร จานวน 12 ฝา (4) ลอ ทา วาม
ะอาดรางน้ายาว 100  มตร (5) ติดต้ังป้าย จานวน 1 ป้าย พิ ัด
ริ่มตน
15.781009, 101.900167  พิ ัด ิ้น ุด 
15.780308, 101.899940

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1  นาที่ 1  อที่ 1
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รง ารปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete ละ รางระบาย
น้า ายบานนายทองซุน พธ์ิชัย บาน นน า ลา  มที่ 3 ตาบล นน
ดง อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 229,000 บาท

รง ารปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete  ละ ราง
ระบายน้า  ายบานนายทองซุน  พธ์ิชัย บาน นน า ลา   มที่ 3
 ตาบล นน ดง อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ  (1) ปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic concrete  นาด วาง  4   มตร  ยาว 16

   มตร  นา ฉลี่ย  0.04   มตร   (2) ปรับปรุงผิวทาง
ถนนAsphaltic concrete  นาด วาง  4   มตร  ยาว 30

   มตร  นา ฉลี่ย  0.10   มตร (3)  อ รางรางระบายน้า อน รีต
ริม ล็   นาด วาง 0.30  มตร ลึ ฉลี่ย 0.30  มตร  นา

ฉลี่ย 0.10  มตร ยาว 26  มตร (4) ลอ ทา วาม ะอาดรางน้า
ยาว 30  มตร (5) ฝาตะ รง ล็   นาด วาง 0.45  มตร ยาว 1
  มตร จานวน 30 ฝา (6) ติดต้ังป้าย รง าร จานวน 1
 ป้าย พิ ัดจุด ริ่มตน 15.806015,101.913839

พิ ัดจุด ิ้น ุด
15.806050,101.913019

ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ) ปลี่ยน
ปลง ฉบับที่ 1  นาที่ 106  อที่ 20

รง ารปรับปรุงผิวทางถนนดินล รัง ายลานมัน - ทา าม บาน
นน า ลา  มที่ 3 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน วา  จัง วัดชัยภมิ

จานวน 378,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุงผิวทางถนนดินล รัง  ายลานมัน - ทา
าม บาน นน า ลา   มที่ 3 ตาบล นน ดง  อา ภอบาน

วา  จัง วัดชัยภมิ  นาด วาง  5   มตร  ยาว  800  มตร (1)ลง
ดินย ระดับ ันทาง  วาง 6  มตร ยาว 800  มตร  ง ฉลี่ย 0.30

  มตร  รือมีปริมาตรดินถมไมนอย วา 1,728  ลบ.ม. (2)วางทอ
ระบายน้า  ล. (มอ .ช้ัน3)  นาด ? 0.60 x 1.00

  มตร จานวน 7 ทอน พรอมยา นวประ านทอ ละฝัง ลบ (3)ลง
ดินล รังผิวถนน  นาด วาง 5  มตร ยาว 800  มตร  นา
ฉลี่ย 0.10  มตร  รือมีปริมาตรดินล รังไมนอย วา 480 ลบ.ม
.  พรอมปรับ ลี่ย (4)ป้าย รง าร จานวน 1 ป้าย  พิ ัด ริ่มตน
15.832042, 101.923131 พิ ัด ิ้น ุด
15.834973, 101.930186

 ปรา ฎใน ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1  นาที่ 9  อที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 79,200 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 79,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รง าร ลอง วยน้าใ นไทยมี ุ จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน ารดา นิน รง าร ลอง วยน้าใ น
ไทยมี ุ   ชน ิจ รรมอนุรั ษ ลงน้า  าจัดวัชพืชใน ลงน้า  า
ป้าย รง าร  าน้า ็ง น้าด่ืม  าจาง รื่องจั ร ล  าวั ดุ ช้ือ
พลิง า รับ รื่องจั ร ล  ละ าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ าร
ดา นิน รง าร ป็นไปตาม
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม รา ม 2558

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว1470

 ลงวันที่ 24  ร ฎา ม 2560

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4  มษายน 2562

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   นาที่ 215

  ลาดับที่ 3"     
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รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าใชจายใน รง ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ
ละ ิ่ง วดลอม ชน  ิจ รรม ารปล ป่า   รางฝายมีชีวิต อนุรั ษ

พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริฯ  พื่อจาย ป็น า า
วิทยา ร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่องด่ืม  าวั ดุ
อุป รณ  าใชจายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารดา นิน รง าร
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว1470

 ลงวันที่ 24  ร ฎา ม 2560

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4  มษายน 2562

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   นาที่ 213

 ลาดับที่ 1 
"     

รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ)

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจาย ป็น าดา นิน รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรมราช
ุมารี (อพ. ธ)  ดยมี าใชจายประ อบไปดวย าจัดทาระบบพันธ

ไมอนุรั ษ  าป้าย รง าร  าอา าร  าอา ารวาง ละ รื่อง
ด่ืม  า มนา ุณวิทยา ร  า าปั นว ต  าวั ดุ  ละ าใชจาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น
-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24  ร ฎา ม 2560

-  นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนา ม 2562

- ปรา ฏตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  นาที่  214

 ลาดับที่ 2"     
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ค่าวัสดุ รวม 19,200 บาท
วั ดุ าร ษตร จานวน 19,200 บาท

" พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ าร ษตรซึ่ง ดย ภาพ มื่อใช ลวยอม
ิ้น ปลือง มดไป อง  ปร ภาพ  รือไม ง ภาพ อี ตอ

ไป  ชน พันธุพืชพันธุ ัตว วั ดุ พาะชา อุป รณ าร ยาย
พันธุ ปุ๋ย ใบมีด ฯลฯ  ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รองทองถ่ิน ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภา ม 2564  รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
"     
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,640

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,470

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,576,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินส้ารองจาย 322,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

324,790

สมทบทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น(สปสช.)

85,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,640

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,470

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,576,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,525,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินส้ารองจาย 322,680

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

324,790

สมทบทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น(สปสช.)

85,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,871,920 481,140 765,990

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,720

เงินประจ้าต้าแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 229,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,046,000 549,960 323,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

313,260

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

540,000 90,000 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาเชาบ้าน 67,200 132,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,119,050

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,720

เงินประจ้าต้าแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 229,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,919,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

313,260

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

710,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาเชาบ้าน 199,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

9,600

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

81,000 40,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 495,000 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 40,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ของ อบต.โนนแดง

198,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

100,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล 
แผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

9,600

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

121,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 745,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

190,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ของ อบต.โนนแดง

198,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

100,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล 
แผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ต้าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างองค์การบริหาร
สวนต้าบล

200,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ทาง กฎหมายและไกล
เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
สวนต้าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน อบต
.โนนแดง

20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 120,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ต้าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างองค์การบริหาร
สวนต้าบล

200,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ทาง กฎหมายและไกล
เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
สวนต้าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน อบต
.โนนแดง

20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 220,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหม 
และเทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
และ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝ่าย
พลเรือน องค์การ 
บริหารสวนต้าบลโนน
แดง

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
รักษาสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

18,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหม 
และเทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
และ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝ่าย
พลเรือน องค์การ 
บริหารสวนต้าบลโนน
แดง

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
รักษาสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

18,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาหนังสือเรียน)

12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาหนังสือเรียน)

12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาอุปกรณ์การ
เรียน)

12,000

โครงการ สร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ด้าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

10,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(คาอุปกรณ์การ
เรียน)

12,000

โครงการ สร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ด้าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

10,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่

20,000

โครงการประชาคมท้อง
ถิ่นองค์การบริหารสวน
ต้าบลโนนแดง

10,000

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น

30,000

โครงการเยาวชนไทยรู้
ทันภัย

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน

10,000

วันท่ีพิมพ์ : 23/8/2565  15:37:33 หน้า : 15/36

169 / 190

169 / 190



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่

20,000

โครงการประชาคมท้อง
ถิ่นองค์การบริหารสวน
ต้าบลโนนแดง

10,000

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้น

30,000

โครงการเยาวชนไทยรู้
ทันภัย

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและขับ
เคลื่อนตลาดประชารัฐ
ต้าบลโนนแดง

5,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

15,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค)

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อ้าเภอ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 
ต้าบลโนนแดง

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์หรือ
วันผู้สูงอายุ

โครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนจ้าน้าพรรษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและขับ
เคลื่อนตลาดประชารัฐ
ต้าบลโนนแดง

5,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

15,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค)

5,000 5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อ้าเภอ

15,000 15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 
ต้าบลโนนแดง

15,000 15,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์หรือ
วันผู้สูงอายุ

20,000 20,000

โครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนจ้าน้าพรรษา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์เจ้าพอพระยา
แล ประจ้าอ้าเภอบ้านเข
ว้า และงานบุญล้อมข้าว
ใหญไหมมัดหมี่ของดี
บ้านเขว้า

โครงการคลองสวยน้้าใส
คนไทยมีสุข

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

ค่าวัสดุ

วัสดุส้านักงาน 250,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 620,130

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์เจ้าพอพระยา
แล ประจ้าอ้าเภอบ้านเข
ว้า และงานบุญล้อมข้าว
ใหญไหมมัดหมี่ของดี
บ้านเขว้า

20,000 20,000

โครงการคลองสวยน้้าใส
คนไทยมีสุข

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส้านักงาน 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 660,130

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เก้าอี้ส้านักงาน 5,980 5,980

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

45,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุการเกษตร 19,200 19,200

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เก้าอี้ส้านักงาน 11,960

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

45,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

45,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 22,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 17,100 5,700

โต๊ะท้างาน 14,700 9,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

ตู้เย็น 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

60,000

ตุ้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8,800

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อี ดี 35,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

45,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 22,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,800

โต๊ะท้างาน 24,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

ตู้เย็น 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

60,000

ตุ้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8,800

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อี ดี 35,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก ส้าหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายหลังโรงเรียน
บ้านโนนแดง หมูที่ 4 
บ้านเจริญผล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย11 สายบ้านนาย
ล้าน ทรงชัย บ้านโนน
แดง  หมูที่ 2  ต้าบล
โนนแดง  อ้าเภอบ้านเข
ว้า  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 สายบ้าน นาย
สอน  แนวโนนทัน  
บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 
9  ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายหลังโรงเรียน
บ้านโนนแดง หมูที่ 4 
บ้านเจริญผล

186,000 186,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย11 สายบ้านนาย
ล้าน ทรงชัย บ้านโนน
แดง  หมูที่ 2  ต้าบล
โนนแดง  อ้าเภอบ้านเข
ว้า  จังหวัดชัยภูมิ

55,000 55,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 สายบ้าน นาย
สอน  แนวโนนทัน  
บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 
9  ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

73,000 73,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย71/1 สายบ้านนาย
อุน  วิชัยโย - บ้านนาย
ซ้ึง ไวประเสริฐ บ้าน
โนนแดง  หมูที่ 2  
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้้า ซอย1/3 
บ้านนางถาวร  วงษ์ค้า  
บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 
9  ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้้า ซอย19 
นายศิริ บ้านหนองโสมง 
 หมูที่ 8 ต้าบลโนนแดง  
  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย71/1 สายบ้านนาย
อุน  วิชัยโย - บ้านนาย
ซ้ึง ไวประเสริฐ บ้าน
โนนแดง  หมูที่ 2  
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

121,000 121,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้้า ซอย1/3 
บ้านนางถาวร  วงษ์ค้า  
บ้านเจริญทรัพย์  หมูที่ 
9  ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

313,000 313,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้้า ซอย19 
นายศิริ บ้านหนองโสมง 
 หมูที่ 8 ต้าบลโนนแดง  
  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

206,000 206,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ 
 ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทากระบือโนนตาดถึง
ถนนโนนตาด หมูที่ 6 
บ้านหนองบอ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า ซอย17 นาง
ประพันธ์  บ้านหนอง
โสมง หมูที่ 8 ต้าบลโนน
แดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้าจากบ้านนาย
โปรย คนตรง  ถึง  บ้าน
นางโพด  เสมา   บ้าน
หนองแวง หมูที่ 5 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ 
 ต้าบลโนนแดง    
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

88,000 88,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทากระบือโนนตาดถึง
ถนนโนนตาด หมูที่ 6 
บ้านหนองบอ

282,000 282,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้า ซอย17 นาง
ประพันธ์  บ้านหนอง
โสมง หมูที่ 8 ต้าบลโนน
แดง  อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

156,000 156,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้าจากบ้านนาย
โปรย คนตรง  ถึง  บ้าน
นางโพด  เสมา   บ้าน
หนองแวง หมูที่ 5 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

393,000 393,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้าสายบ้านนาง
วารุณี  รัญชัย ถึง บ้าน
นายสังเวียน งาหัตถี 
บ้านโนนแดง หมูที่ 1 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านซับชอง
แมว หมู 7 - บ้านหนอง
แวง  หมู 5 หมู 7 บ้าน
ซับชองแมว

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 

concrete และ ราง
ระบายน้้า สายซอย
ศาลาแดง (หน้าร้านต้น
เงิน) บ้านเจริญผล   หมู
ที่ 4 ต้าบลโนนแดง 
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้้าสายบ้านนาง
วารุณี  รัญชัย ถึง บ้าน
นายสังเวียน งาหัตถี 
บ้านโนนแดง หมูที่ 1 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

411,000 411,000

โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านซับชอง
แมว หมู 7 - บ้านหนอง
แวง  หมู 5 หมู 7 บ้าน
ซับชองแมว

347,000 347,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 

concrete และ ราง
ระบายน้้า สายซอย
ศาลาแดง (หน้าร้านต้น
เงิน) บ้านเจริญผล   หมู
ที่ 4 ต้าบลโนนแดง 
อ้าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

142,000 142,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 

concrete และ ราง
ระบายน้้า สายบ้านนาย
ทองซุน โพธิ์ชัย บ้าน
โนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนดินลูกรัง สาย
ลานมัน - ทาขาม บ้าน
โนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการ
บริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ
.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

35,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส้าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.

1,029,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 

concrete และ ราง
ระบายน้้า สายบ้านนาย
ทองซุน โพธิ์ชัย บ้าน
โนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

229,000 229,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนดินลูกรัง สาย
ลานมัน - ทาขาม บ้าน
โนนเสาเล้า  หมูที่ 3 
ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ
บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

378,000 378,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการ
บริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ
.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

35,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส้าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.

1,029,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

180,000

รวม 13,014,880 12,749,900 275,000 3,336,730 316,000 20,000 2,153,290 90,000

วันท่ีพิมพ์ : 23/8/2565  15:37:33 หน้า : 35/36
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

180,000

รวม 85,000 3,380,000 79,200 35,500,000

วันท่ีพิมพ์ : 23/8/2565  15:37:33 หน้า : 36/36
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