
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  5,914,140  บาท แยกเป็น  
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล(กองสวัสดิการ) จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในการด าเนิน
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ในชุมชนและส านักงาน อบต.โนนเพ็ด สร้าง
รายได ้ลดปรมิาณขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกที่
ดีในการทิ้งขยะในเขตต าบลโนนเพ็ด ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าฝึกอบรม รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติการรักษาความสะอาดและความเรียบรอ้ย
ของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่84 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ) จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะ
ก าจัดขยะทีเ่ป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมและสร้างจิตส านึกทีด่ีในการทิ้ง
ขยะในเขตต าบลโนนเพ็ด การก าจัดขยะมลูฝอย เพื่อควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษที่มผีลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่น ค่าฝึกอบรม รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติการรักษาความสะอาด 

      



และความเรียบรอ้ยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่83 ล าดับที ่2  

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 856,330 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 682,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 682,020 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 352,740 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานองค์การ
บรหิารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่รายเดือนของพนกังานส่วนท้องถ่ิน ที่
สมควรได้รบั แยกเป็น 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา      
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 275,280 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้

     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
      



     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 151,310 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 36,310 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 26,310 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง จ านวน 3 ราย 
 ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได ้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอืน่ใหผู้้เข้ารบัการฝึกอบรมส าหรบัการ
ฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือ
ร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัด
หรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดสุ านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรุงวัสด ุรายจ่าย
เพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกต ิเช่น กระดาษ ปากกา คลิปดินสอ ลวดเย็บกระดาษ 
แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ น้ าดื่มส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน 

      



ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดฟุ้าและวิทย ุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดเุช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร ์บัลลาสต ์
สายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และส านักงาน 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสดุรายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy  
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 
Drive) เทปบันทึกข้อมลู (Rell Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ส าหรบัเครื่องพมิพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่ายประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผนแป้นอกัขระหรอืแป้นพิมพ ์(Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซปิ (Memory Chip) เช่น RAM คัตซี
ทฟีดเตอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส ์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, 
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบนัทึก
ข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ 
(Hard Disk) แบบซีดรีอม (CD-ROM แบบออพติคอล) (Optical) เป็น

      



ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  
งบลงทุน รวม 23,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนกิส ์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรบังานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz  
จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้  
     1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250 GB จ านวน 1 หน่วย      
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอืภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3  

      



ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)   
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

 
งานก่อสร้าง รวม 5,032,810 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 762,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 762,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 390,240 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานองค์การ
บรหิารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา      
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 48,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ที่
มีสิทธิได้รบัตามทีร่ะเบียบก าหนด จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 314,160 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,300 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 36,410 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 26,410 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 26,410 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง จ านวน 4 ราย
ดังนี ้
     - ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 
     - ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอืน่ใหผู้้เข้ารบัการฝึกอบรมส าหรบัการ
ฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือ
ร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัด
หรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

      

  
งบลงทุน รวม 4,233,700 บาท 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,233,700 บาท 

   
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์องค์การบริหารสว่นต าบลโนน
เพ็ด 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร (ตาม
แบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) 

      



- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

    
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครอง ศพด.บ้านโนนเพ็ด (กองศึกษา) จ านวน 67,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโนน
เพ็ด  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.50 ม. พร้อมปู
กระเบื้องที่นั่งขนาด 8"x8"  (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่74 ล าดับที ่2 

      

    
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครอง ศพด.บ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) จ านวน 67,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน
หนองช่างตาย  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.50 ม. พร้อมปู
กระเบื้องที่นั่งขนาด 8"x8" (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่75 ล าดับที ่4 

      

    
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 

จ านวน 364,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด  
ปริมาณงานอาคาร คสล.ช้ันเดียวขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการทีอ่งค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

      

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       



    
โครงการซ่อมแซมหลงัคาสรรไท (แบบทบึ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ช่างตาย (กองศึกษา) 

จ านวน 23,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาสรรไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ช่างตาย  
ปริมาณงานหลังคาสรรไทขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 8.80 เมตร (ตาม
แบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่75 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการต่อเตมิห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพด็ (กองศึกษา) จ านวน 147,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านโนนเพ็ด  
ปริมาณงานอาคาร คสล.ช้ันเดียวขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ติดตั้ง
เครื่องปรบัอากาศจ านวน 1 เครื่อง (ตามแบบแปลนและรายการที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่78 ล าดับที ่7 

      

    
โครงการต่อเตมิห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กอง
ศึกษา) 

จ านวน 149,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านหนองช่าง
ตาย  
ปริมาณงานอาคาร คสล.ช้ันเดียวขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศจ านวน 1 เครือ่ง (ตามแบบ
แปลนและรายการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง

      



พื้นฐาน หน้าที ่78 ล าดับที ่8 

    
โครงการต่อเตมิห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค (กอง
ศึกษา) 

จ านวน 95,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านหนองบัว
นาค  
ปริมาณงานอาคาร คสล.ช้ันเดียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 
สูง 2.50 เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง (ตามแบบ
แปลนและรายการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่79 ล าดับที ่9 

      

   
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ       

    
ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 เส้นจากบ้านนายบัวหา นานอก ไปบา้นนายนิกร กอง
ทุ่งมน 

จ านวน 239,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่3 บ้านหนอง
ไผ่ เส้นจากบ้านนายบัวหา นานอกไปบ้านนายนิกร กองทุ่งมน  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่120 ล าดับที ่12 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1 เส้นจากบ้านหนองบัวนาคเช่ือมต่อบ้าน
โคกพระ ต.วังไม้แดง จุดพิกัด เริม่ต้นX1738492Y251155 สิ้นสุด X 
1736246 Y249621 

จ านวน 219,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่1 บ้านหนองบัว
นาค เส้นจากหนองบัวนาคเช่ือมต่อบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางดินถมขนาดกว้างขา้งละ 0.50 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด

      



ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่156 ล าดับที ่3 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นจากบ้านนางจันทร์เพญ็ 
ถึง สระกุดฆ้องวงค์ 

จ านวน 216,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่10 บ้านกุดฆ้อง
วงค์ สายบ้านนางจันทรเ์พ็ญไปหนองกุดฆ้องวงค์  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่143 ล าดับที ่64 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เส้นหน้ารพสต.หนองช่าง
ตาย 

จ านวน 257,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่2 บ้านหนองช่าง
ตาย เส้นหน้า รพสต.หนองช่างตาย  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
(ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่118 ล าดับที ่8 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้นจากบ้านหนองคอกควาย
เช่ือมต่อบ้านโคกพระ  ต.วังไม้แดง จุดพิกัด เริม่ต้นX1732968 Y249611           
สิ้นสุด X 1734655 Y248902 

จ านวน 302,000 บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่4 บ้านหนอง       



คอกควาย เส้นจากบ้านหนองคอกควายเช่ือมต่อบ้านโคกพระ ต าบลวัง
ไม้แดง  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่156 ล าดับที ่4 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นบ้านนางสุพิน ปัจจัยเก 
ถึงนางทองใบ โปง่นอก(ต่อจากเส้นเดิม) 

จ านวน 282,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่5 บ้านโนน
เพ็ด เส้นบ้านนางสุพิน  ปัจจัยเกถงึนางทองใบ  โป่งนอก  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่126 ล าดับที ่27 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8  
ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เช่ือมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.
ขอนแก่น(เส้นบ้านเตยกระโตนถึงบ้านกุดหอยกาบ) จุดพิกัด เริ่มต้น
X1736349 Y252221 สิ้นสุด X1739894 Y251865 

จ านวน 498,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่1 บ้านหนองบัว
นาค เส้นจากบ้านหัวสะพาน หมูท่ี ่8 ถึงบ้านหนองบัวนาค หมู่
ที่ 1,10,11 เช่ือมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต าบลหันโจด จังหวัดขอนแก่น  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางดินถมขนาดกว้างขา้งละ 0.50 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 

      



พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่155 ล าดับที ่2 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.6 เส้นจากนายบญัชา ชุดนอก
ไปศาลดอนปู่ตา (ต่อจากเส้นเดมิ) 

จ านวน 172,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่6 บ้านเมืองดู ่
เส้นจากบ้านนายบัญชา  ชุดนอกไปศาลดอนปู่ตา (ต่อจากเสน้เดิม)  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่133 ล าดับที ่42 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.6 เส้นจากบ้านนายศิวกรถึงท่อ
รอดเหลี่ยมไปสระสี่เหลี่ยม 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่6 บ้านเมืองดู ่
เส้นบ้านศิวกรถึงทอ่ลอดเหลี่ยมไปสระสีเ่หลี่ยม   
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่133 ล าดับที ่41 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหัวสะพานเส้นข้างโรงสี
ข้าว 

จ านวน 264,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่8 บ้านหัว
สะพาน เส้นข้างโรงสีข้าว   
ปริมาณงาน จุดที ่1 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

      



จุดที ่2 ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
จุดที ่3 ผิวจราจรคอนกรีต 50.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบแปลนและรายการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด)  
พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่98 ล าดับที ่71 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.9 เส้นรอบหมูบ่า้นด้านทิศเหนือ
จากบ้านนายเหรียญ ไชยปัญหาไปบ้านหนองคอกควายต่อจากเส้นเดิม 

จ านวน 302,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที ่9 บ้านหนอง
ห่าง เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือจากบ้านนายเหรียญ ไชยปัญหาไป
บ้านหนองคอกควายต่อจากเส้นเดิม  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางดินถมขนาดกว้างขา้งละ 0.50 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่142 ล าดับที ่59 

      

    
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก หน้าอาคารกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

จ านวน 92,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารกอง
สวัสดิการสงัคมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  
ปริมาณงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว  
14.20 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

      

   
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน ม.3 จ านวน 105,700 บาท 



      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที ่3 บ้านหนองไผ ่  
ปริมาณงานถังกักเก็บน้ าขนาดจ ุ2.50 ลบ.ม. จ านวน 4 ถัง พร้อมพื้นไม้
รองถัง (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่123 ล าดับที ่19 

      

    
โครงการวางท่อส่งน้ าประปา(ทอ่เมนต์ประปารอบหมูบ่้าน ม.11) จ านวน 193,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา หมู่ที ่11 บ้านหนองม่วง วางท่อเมน
ประปารอบหมู่บ้าน  
ปริมาณงานวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ความ
ยาว 660.00 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้าที ่146 ล าดับที ่69 

      

 


