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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2566 

ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
บัดนี้   ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติต ำบลงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกำสนี้ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566  ดังต่อไปน้ี 

1. สถำนะกำรคลัง 
   1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2565 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง ม ี 
            สถำนะกำรเงิน  ดังนี้ 

   1.1.1  เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน  59,130,064.48  บำท 
   1.1.2  เงินสะสม  จ ำนวน  70,917,946.99  บำท 
   1.1.3  เงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน  26,869,119.17  บำท 

 1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 6 โครงกำร   
 รวม  354,052.47 บำท 

   1.1.5  รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพนั จ ำนวน  5  โครงกำร   รวม 64,735  บำท 
      1.2  เงินกู้คงคำ้ง    -   บำท 

   2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564   
      2.1 รำยรับจริง  จ ำนวน  61,865,494.41   บำท  ประกอบด้วย 
   หมวดภำษีอำกร                         จ ำนวน           64,536.45  บำท 
   หมวดคำ่ธรรมเนียม  คำ่ปรับ  และใบอนุญำต  จ ำนวน          308,624       บำท 
   หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยส์ิน    จ ำนวน         352,226.52  บำท 
   หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์  จ ำนวน                    -        บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน         700,983.20  บำท 
   หมวดรำยไดจ้ำกทุน     จ ำนวน                    -        บำท 
   หมวดภำษจีัดสรร            จ ำนวน    24,642,896.14  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน            จ ำนวน    35,796,228.10  บำท 
      2.2  เงินอุดหนุนที่รฐับำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  8,341,816   บำท 
      2.3  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  47,699,518.53  บำท  ประกอบด้วย 
    งบกลำง                                  จ ำนวน    16,695,648.51  บำท 
    งบบุคลำกร      จ ำนวน    13,606,214      บำท 
    งบด ำเนินงำน        จ ำนวน    10,021,989.70  บำท 
    งบลงทุน        จ ำนวน      3,065,500       บำท 
             งบเงินอุดหนุน        จ ำนวน      4,310,166.32  บำท 
    งบรำยจ่ำยอื่น               จ ำนวน                    -        บำท 
      2.4  รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  3,426,816   บำท 
      2.5  มกีำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่ จ ำนวน  6,439,000  บำท 

     2.6  รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน   -     บำท 
       2.7  รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินกู้  จ ำนวน  -     บำท 

๒ 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

   1  รำยรับ     

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

ประมำณกำร 
ปี 2566 

รำยได้จัดเก็บเอง 
        หมวดภำษีอำกร 
        หมวดคำ่ธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 
        หมวดรำยไดจ้ำกทรัพย์สิน 
        หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 

 
64,536.45 

308,624.00 
352,226.52 
700,983.20 

 
166,000.00 
327,000.00 
300,000.00 
280,000.00 

 
386,000.00 
257,000.00 
300,000.00 
250,000.00 

   รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,426,370.17 1,073,000.00 1,193,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

   

        หมวดภำษีจัดสรร  ๒4,642,896.14 23,147,000.00 23,463,000.00 
        รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร     
        ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒4,642,896.14 23,147,000.00 23,463,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

        หมวดเงินอุดหนุน 35,796,228.10 37,280,000.00 37,280,000 
        รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง     
        ส่วนท้องถิ่น 

35,796,228.10 37,280,000.00 37,280,000 

รวม 61,865,494.41 61,500,000.00 61,936,000.00 

        
 
   2  รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี  2564 

ประมำณกำร 
ปี  2565 

ประมำณกำร 
ปี  2566 

   จ่ำยจำกงบประมำณ   
     งบกลำง 
     งบบุคลำกร 
     งบด ำเนินงำน 
     งบลงทุน 
     งบเงินอุดหนุน 

 
16,695,648.51 
13,606,214.00 
10,021,989.70 

3,065,500.00 
4,310,166.32 

 
18,655,225.00 
18,051,485.00 
12,826,990.00 

4,714,300.00 
5,597,๐00.00 

 
18,791,180.00 
17,355,130.00 
13,852,590.00 

7,227,200.00 
4,709,900.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 47,699,518.53 59,845,000.00 61,936,000.00 
 
 
 
 

๓



 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 

ข้อบัญญัติต ำบล 
เรื่อง 

 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2566 
 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 



 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2566  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 

อ ำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูม ิ
 

ด้ำน รวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
     แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
     แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 
12,485,580 

370,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรศึกษำ 
     แผนงำนสำธำรณสุข 
     แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
     แผนงำนเคหะและชุมชน 
     แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 
     แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 
14,108,55๐ 

๒,814,080 
1,713,400 
2,851,910 

110,000 
870,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
     แผนงำนกำรเกษตร 

 
6,233,500 
1,587,800 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
     แผนงำนงบกลำง 

 
18,791,180 

งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น 61,936,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
๕ 



  
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

                           งำน                                          
   งบ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำน
คลัง 

งำนควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน 

รวม 

งบบุคลำกร 6,899,340 1,647,780 238,560 8,785,680 
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,965,240 0 0 1,965,240 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,934,100 1,647,780 238,560 6,820,440 
งบด ำเนินงำน 2,058,000 743,000 0 2,801,000 
    ค่ำตอบแทน 120,000 450,000 0 570,000 
    คำ่ใช้สอย 1,046,000 178,000 0 1,224,000 
    ค่ำวัสด ุ 435,000 95,000 0 530,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 457,000 20,000 0 477,000 
งบลงทุน 840,400 28,500 0 868,900 
    ค่ำครุภัณฑ ์ 81,400 28,500 0 109,900 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 759,000 0 0 759,000 
งบเงินอดุหนุน 0 30,000 0 30,000 
    เงินอุดหนุน 0 30,000 0 30,000 

รวม 9,797,740 2,449,280 238,560 12,485,580 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

                                        งำน 
   งบ 

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 370,000 370,000 
    ค่ำตอบแทน 40,000 40,000 
    ค่ำใช้สอย 330,000 330,000 

รวม 370,000 370,000 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

                                        งำน 
   งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษำ 
รวม 

งบบุคลำกร 4,716,160 0 4,716,160 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,716,160 0 4,716,160 
งบด ำเนินงำน 1,136,000 4,102,590 5,238,590 
    ค่ำตอบแทน 98,000 0 98,000 
    ค่ำใช้สอย 848,000 1,704,350 2,552,350 
    ค่ำวัสด ุ 155,000 2,398,240 2,553,240 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 35,000 0 35,000 
งบลงทุน 74,400 0 74,400 
    คำ่ครุภัณฑ ์ 74,400 0 74,400 
งบเงินอุดหนุน 0 4,079,400 4,079,400 
    เงินอุดหนุน 0 4,079,400 4,079,400 

รวม 5,926,560 8,181,990 14,108,550 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 

                                        งำน 
   งบ 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอื่น 
รวม 

งบบคุลำกร 649,080 649,080 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 649,080 649,080 
งบด ำเนินงำน 1,925,000 1,925,000 
    ค่ำตอบแทน 10,000 10,000 
    ค่ำใช้สอย 1,230,000 1,230,000 
    ค่ำวัสด ุ 680,000 680,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 5,000 5,000 
งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000 

รวม 2,814,080 2,814,080 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

                                        งำน 
   งบ 

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห ์

งำนสวัสดิกำร
สังคมและสังคม

สงเครำะห์ 
รวม 

งบบุคลำกร 1,091,400 0 1,091,400 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,091,400 0 1,091,400 
งบด ำเนินงำน 518,000 100,000 618,000 
    ค่ำตอบแทน 20,000 0 20,000 
    ค่ำใช้สอย 258,000 100,000 358,000 
    ค่ำวัสด ุ 240,000 0 240,000 
งบลงทุน 4,000 0 4,000 
    ค่ำครุภัณฑ ์ 4,000 0 4,000 

รวม 1,613,400 100,000 1,713,400 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

                                        งำน 
   งบ 

งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำและ
ประปำ 

รวม 

งบบุคลำกร 1,403,010 0 1,403,010 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,403,010 0 1,403,010 
งบด ำเนินงำน 1,142,000 0 1,142,000 
    ค่ำตอบแทน 80,000 0 80,000 
    ค่ำใช้สอย 534,000 0 534,000 
    ค่ำวัสด ุ 480,000 0 480,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 48,000 0 48,000 
งบลงทุน 46,400 0 46,400 
    ค่ำครุภัณฑ ์ 46,400 0 46,400 
งบเงนิอดุหนนุ 0 260,500 260,500 
    เงินอุดหนุน 0 260,500 260,500 

รวม 2,591,410 260,500 2,851,910 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

                                        งำน 
   งบ 

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 100,000 100,000 
    ค่ำใช้สอย 100,000 100,000 
งบเงนิอดุหนนุ 10,000 10,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม 110,000 110,000 
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

                                        งำน 
   งบ 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด ำเนินงำน 190,000 590,000 780,000 
    ค่ำใช้สอย 190,000 590,000 780,000 
งบเงินอดุหนุน 0 90,000 90,000 
    เงินอุดหนุน 0 90,000 90,000 

รวม 190,000 680,000 870,000 
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

                                        งำน 
   งบ 

งำนก่อสร้ำง รวม 

งบลงทุน 6,233,500 6,233,500 
    คำ่ที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 6,233,500 6,233,500 

รวม 6,233,500 6,233,500 
 

แผนงำนกำรเกษตร 

                                        งำน 
   งบ 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 

งบบุคลำกร 709,800 709,800 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 709,800 709,800 
งบด ำเนินงำน 878,000 878,000 
    ค่ำตอบแทน 80,000 80,000 
    คำ่ใช้สอย 378,000 378,000 
    ค่ำวัสด ุ 20,000 20,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 400,000 400,000 

รวม 1,587,800 1,587,800 
 

แผนงำนงบกลำง 

                                        งำน 
   งบ 

งบกลำง รวม 

งบกลำง 18,791,180 18,791,180 
    งบกลำง 18,791,180 18,791,180 

รวม 18,791,180 18,791,180 
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ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2566 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำววัแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 

  โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 อำศัยอ ำนำจตำมควำม         
ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ . 2537  และแก้ไขเพิ่ม เติมจนถึง (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.256๒  มำตรำ 87  จึงตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบ
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดงและโดยกำรอนุมัติของนำยอ ำเภอหนองบัวแดง ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ 1  ข้อบัญญัติ  นี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติต ำบลเรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566” 
  ข้อ 2  ข้อบัญญัติ  นีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2565  เป็นต้นไป  
  ข้อ 3  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  61,936,000.- บำท   
  ข้อ 4  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  61,936,000.- บำท  โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
        แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
        แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
12,485,580 

370,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
       แผนงำนกำรศึกษำ 
       แผนงำนสำธำรณสขุ 
       แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
       แผนงำนเคหะและชุมชน 
       แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 
       แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 

 
14,108,55๐ 

๒,814,080 
1,713,400 
2,851,910 

110,000 
870,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
       แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
       แผนงำนกำรเกษตร 

 
6,233,500 
1,587,800 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
       แผนงำนงบกลำง 

 
18,791,180 

งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น 61,936,000 

ข้อ 5  งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร  จ่ำยจำกรำยได้  เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น  0  บำท  ดังนี ้

งบ ยอดรวม 
งบบุคลำกร - 
งบด ำเนินกำร - 
งบลงทุน - 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ - 

 
 
 

๑0 



 
 

  ข้อ 6  ให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
  ข้อ 7  ให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง มีหน้ำที่รกัษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

ประกำศ  ณ  วันที่           เดือน   กันยำยน   พ.ศ.   2565 
      

   
 

                                                   (ลงนำม) 
                                                                               ( นำยอำทติย์  ศิริบตุวงศ์ ) 
                                 ต ำแหน่ง  นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง                                                                                                 
      
 
 
                อนุมัต ิ
 
 

         (ลงนำม) 
          (นำยเทพรัตน์  ตันตยำนนท์) 
         นำยอ ำเภอหนองบัวแดง 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
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  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่ำง (%) ปี 2566 

หมวดภำษีอำกร             

     ภำษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 24,420.87 42,595.45 140,000.00 157.14 % 360,000.00 
     ภำษีป้ำย 13,100.00 21,857.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 
     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 192.00 84.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 37,712.87 64,536.45 166,000.00     386,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนญุำต             
     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 121,680.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกลู 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย ์ 770.00 630.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 15,865.00 186,314.00 100,000.00 -70.00 % 30,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อ
สุขภำพ 

25,733.00 0.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนญุำต 44,368.00 308,624.00 327,000.00     257,000.00 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ             
     ดอกเบี้ย 478,276.88 352,226.52 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ 478,276.88 352,226.52 300,000.00     300,000.00 
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รำยรับจริง ประมำณกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดตำ่ง (%) ปี 2566 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด             
     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 210,000.00 226,000.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 250,745.49 474,983.20 180,000.00 11.11 % 200,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 460,745.49 700,983.20 280,000.00     250,000.00 

หมวดภำษีจดัสรร             
     ภำษรีถยนต์ 387,086.76 420,814.18 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,868,741.04 11,397,109.44 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 3,959,392.81 4,400,756.08 4,000,000.00 4.00 % 4,160,000.00 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 65,356.72 58,720.94 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 7,811,690.86 8,235,682.81 8,500,000.00 1.88 % 8,660,000.00 
     ค่ำภำคหลวงแร่ 70,028.39 74,259.68 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 69,378.90 45,450.22 70,000.00 0.00 % 70,000.00 

     เงินที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ 8,847.00 6,943.19 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน 

0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 510.00 1,530.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ภำษีจัดสรรอื่น ๆ 1,775.10 1,629.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 22,242,807.58 24,642,896.14 23,147,000.00     23,463,000.00 

หมวดเงินอุดหนนุ             

     เงินอุดหนุนทั่วไป  33,819,545.37 35,796,228.10 37,280,000.00 0.00 % 37,280,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนนุ 33,819,545.37 35,796,228.10 37,280,000.00     37,280,000.00 

รวมทกุหมวด 57,083,456.19 61,865,494.41 61,500,000.00     61,936,000.00 



รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

       
ประมำณกำรรำยรับรวมทั งสิ น  61,936,000   บำท  แยกเป็น     

รำยได้จัดเก็บ 

  หมวดภำษีอำกร        รวม 386,000 บำท 

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง       จ ำนวน 360,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปทีี่ผ่ำนมำ      
 ภำษีป้ำย        จ ำนวน   25,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ     
 อำกรกำรฆำ่สัตว ์       จ ำนวน     1,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ     

  หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต    รวม   257,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย      จ ำนวน 200,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ  

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล     จ ำนวน     1,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ     
 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์     จ ำนวน     1,000 บำท 
    ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ     
 ค่ำปรับกำรผดิสัญญำ       จ ำนวน   30,000 บำท 

ประมำณกำรไว้ต่ ำกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ     
 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยตอ่สุขภำพ  จ ำนวน   25,000 บำท 
   ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ    

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       รวม 300,000 บำท 

ดอกเบ้ีย                 จ ำนวน 300,000 บำท             
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       รวม 250,000 บำท 

 ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง      จ ำนวน   50,000 บำท 
ประมำณกำรไว้ต่ ำกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ                                               

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ         จ ำนวน 200,000 บำท 
  ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปทีี่ผ่ำนมำ 
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รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภำษีจัดสรร           รวม  23,463,000 บำท 

ภำษีรถยนต ์           จ ำนวน      400,000 บำท 
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ.ก ำหนดแผนฯ        จ ำนวน 10,000,000 บำท 
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ.จัดสรรรำยไดฯ้        จ ำนวน   4,160,000 บำท 
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปทีี่ผ่ำนมำ 

     ภำษีธุรกจิเฉพำะ           จ ำนวน        80,000 บำท 
           ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
     ภำษีสรรพสำมติ           จ ำนวน   8,660,000 บำท 
           ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปทีี่ผ่ำนมำ 
     ค่ำภำคหลวงแร ่           จ ำนวน        80,000 บำท 
           ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม                                                           จ ำนวน        70,000 บำท 
           ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
     เงินที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอทุยำนแห่งชำต ิ    จ ำนวน        10,000 บำท 
           ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  จ ำนวน          1,000 บำท 
          ประมำณกำรไว้ต่ ำกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล         จ ำนวน          1,000 บำท 
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 

ภำษีจัดสรรอื่น ๆ           จ ำนวน          1,000 บำท 
          ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน        รวม    37,280,000 บำท 

เงินอุดหนุนทั่วไป                                                    จ ำนวน 37,280,000 บำท 
 ประมำณกำรไว้ต่ ำกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ      
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   12,485,580.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป       รวม     9,797,74๐.- บำท 

งบบคุลำกร       รวม     6,899,340.- บำท 

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)      รวม    1,965,240.- บำท 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก     จ ำนวน     532,080.- บำท   
-  เงินเดือน นำยก อบต. ตั้งไว้  253,440.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้ นำยก 

อบต.(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
-  เงินเดือน   รองนำยก   อบต.  ตั้งไว้   278,640.-   บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน 

ให้รองนำยก อบต.  จ ำนวน  2  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก    จ ำนวน      45,600.- บำท   
-  ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง   นำยก อบต.  ตั้งไว้   22,800.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 

ประจ ำต ำแหน่ง  นำยก อบต.  (ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
-  ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง  รองนำยก อบต. ตั้งไว้   22,800.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 

ประจ ำต ำแหน่ง  รองนำยก อบต.  จ ำนวน  2  อัตรำ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก      จ ำนวน      45,600.- บำท   
-  เงินค่ำตอบแทนพิเศษ  นำยก อบต.  ตั้งไว้  22,800.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ  

นำยก อบต. (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
-  เงินค่ำตอบแทนพิเศษ  รองนำยก อบต.  ตั้งไว้  22,800.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ 

รองนำยก  อบต.  จ ำนวน  2  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร  นำยก อบต.      จ ำนวน      90,720.- บำท   
  -  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร นำยก อบต. ตั้งไว้  90,720.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร  นำยก  อบต.  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/  จ ำนวน 1,251,240.- บำท   
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก ่  

- ประธำนสภำ     เป็นเงิน       139,320.- บำท 
         - รองประธำนสภำ     เป็นเงิน       114,000.- บำท 

- เลขำนุกำรสภำ     เป็นเงิน         90,720.- บำท 
- สมำชิกสภำ ฯ จ ำนวน  10  อัตรำ เป็นเงิน       907,200.- บำท 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
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เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม    4,934,100.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน  3,472,620.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง ปลัด อบต., นักบริหำรงำนทั่วไป,  นักจัดกำรงำน

ทั่วไป, นักวิเครำะห์ฯ,นิติกร, นักทรัพยำกรบุคคล, จพง.ธุรกำร, จพง.ป้องกันฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน    210,000.- บำท         
เพื่อจ่ำยเป็น    

- เงินประจ ำต ำแหน่งปลัด อบต. ตั งไว้   84,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัด อบต.   
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

- เงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป  ตั งไว้   42,000.-   บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง 
นักบริหำรงำนทั่วไป  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

- ค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งปลัด อบต.  ตั งไว้  84,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน 
รำยเดือนปลัด อบต.  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง         จ ำนวน  ๑,215,480.- บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร , ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร,  

ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน , พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง , พนักงำนขับรถน้ ำ , ภำรโรง , คนงำนทั่วไป  
และยำม  รวม  8  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      36,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินที่ปรับเพิ่มส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ให้แก่  พนักงำนจ้ำง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 

งบด ำเนนิงำน      รวม   2,058,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม        120,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่   จ ำนวน      30,000.- บำท 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำเช่ำบ้ำน         จ ำนวน     60,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่เชำ่บ้ำน

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน      30,000.- บำท       
เพื่ อจ่ำยเป็น เงินช่ วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และบุคคลที่ มี สิทธิพึ งเบิ กได้   

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)      
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ค่ำใช้สอย        รวม     ๑,046,000.- บำท 

 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร         จ ำนวน    516,000.- บำท     
 เพื่อจ่ำยเป็น 
  - ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ แผนพัฒนำฯและข้อบัญญัติต่ำง ๆ 
  - ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพพิำกษำ,คำ่ธรรมเนียม ฯลฯ 
  - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำขนส่ง  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร        รวม        100,000.- บำท           
เพื่อจ่ำยเป็น 

 1. ค่ำรับรอง         จ ำนวน      20,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน,ตรวจงำน,เย่ียมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

2. ค่ำเลี ยงรับรอง        จ ำนวน      30,000.- บำท           
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรอง เช่น อำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆฯลฯ    ในกำรประชุมสภำฯ , คณะกรรมกำร ,

คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย , ตำมระเบียบ , กำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎำคม  2548  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ซึง่เปน็วันส ำคัญของทำงรำชกำร   จ ำนวน      50,000.- บำท  
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  ซึ่งเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร  เช่นวันปิยมหำรำช , วันเฉลิมพระ-

ชนมพรรษำและโครงกำร ในกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) 

        รำยจ่ำยเก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม       33๐,000.- บำท   
 ที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั ง หรือกำรท ำประชำพิจำรณ์  จ ำนวน   100,000.- บำท    
ประชำมติต่ำง ๆ       
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง หรือกำรท ำประชำพิจำรณ์ ประชำมติต่ำง ๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งก ำหนด  หรือเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้ำที่  89  ล ำดับที่  ๑ 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง จ ำนวน   200,000.- บำท  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนใน

กำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ หรือไปอบรมสัมมนำ ของพนักงำนส่วนต ำบล , พนักงำนจ้ำง , คณะผู้บริหำร , สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดงและบุคคลอื่นที่ได้เข้ำร่วมไปรำชกำรหรืออบรมตำมที่ส่วนรำชกำรอื่นสั่งกำรให้เข้ำ
รับกำรอบรมสัมมนำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
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3. โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนต ำบลถ  ำววัแดง/   จ ำนวน     10,000.- บำท 
สนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชน 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนต ำบลถ้ ำวัวแดง/สนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคมแผน

ชุมชน(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
หน้ำที่  91  ล ำดับที่  7 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร   จ ำนวน     20,000.- บำท 
   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำววัแดง                  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง   (ตั้งจ่ำยจำก 
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) หน้ำที่  90 ล ำดับที่  5 

 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน   100,000.- บำท 

เพือ่จ่ำยเป็น 
  -  ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์บรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ , รถจักรยำนยนต์ ,  
รถยนต์ส่วนกลำง , เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
  -  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่ำง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 

ค่ำวัสดุ         รวม       435,000.- บำท 

      1. วัสดุส ำนักงำน           จ ำนวน   130,000.- บำท   
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ ธงชำติ  น้ ำดื่ม ฯลฯ  เพื่อใช้ใน
กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดงและกิจกำรสภำ ฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 70,000.- บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 60,000.- บำท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 1.1 วัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  ไม้บรรทัด  กรรไกร  ฯลฯ       
ตั งไว้   20,000.- บำท   
 1.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  กระดำษ  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  กำว  ธงชำติ  ฯลฯ  ตั งไว้  110,000.- บำท 

 2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครวั         จ ำนวน      35,000.- บำท       
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วน้ ำ  ช้อน  ส้อม ฯลฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) 
 2.1 วสัดุคงทน  เชน่  หม้อ  กระทะ  มืด  แกว้น้ ำ  ฯลฯ   ตั งไว้   5,000.- บำท 
 2.2 วัสดุสิ นเปลือง เช่น ไม้กวำด ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ ตั งไว้  30,000.- บำท 

3. ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง        จ ำนวน      40,000.- บำท            
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ส ำหรับยำนพำหนะของ  อบต. เช่น  ยำงนอก  ยำงในแบตเตอรี่  

และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

4. ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น        จ ำนวน    180,000.- บำท       
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง  น้ ำมันหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  

เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  และอื่น ๆ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) 
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5. ค่ำวัสดุคอมพวิเตอร ์         จ ำนวน      50,000.- บำท         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ค่ำหมึกเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
5.1 วัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ตั งไว้   5,000.- บำท 
5.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  สำยเคเบิล ฯลฯ    ตั งไว้   40,000.-  บำท 
5.3 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  หน่วยประมวลผล  ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์  ซีดีรอมไดรฟ์  เมนบอร์ด 

ฯลฯ   ตั งไว้  5,000.-  บำท 

ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม        457,000.- บำท 

1. ค่ำไฟฟ้ำ          จ ำนวน    360,000.- บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

2. ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล       จ ำนวน      12,000.- บำท           
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  เพื่อใช้ส ำหรับ

กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป) 

3. ค่ำบริกำรโทรศพัท์        จ ำนวน       5,000.- บำท                
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง    (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

4. ค่ำบริกำรไปรษณีย์        จ ำนวน     10,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำโทรเลข   ค่ำธนำณัติ   ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร   ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 

ค่ำลงทะเบียนและอื่น ๆ ส ำหรับใช้ในกิจกรรมและภำรกิจต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจำ่ยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

5. ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม       จ ำนวน     60,000.- บำท      
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำร , ค่ำวำงระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป) 

 6. ค่ำเช่ำพื นที่เว็บไซต์และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง  จ ำนวน     10,000.- บำท      
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) 
 
งบลงทุน       รวม        840,400.- บำท 

ค่ำครุภัณฑ์         รวม         81,400.- บำท 

ครภุัณฑ์ส ำนักงำน       จ ำนวน     31,400.- บำท 

1. ค่ำจัดซื อตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำนเลื่อน     จ ำนวน     11,400.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำนเลื่อน จ ำนวน 2 หลัง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  105  ล ำดับที่  1 

2. ค่ำจดัซื อเก้ำอี ห้องประชุมสภำ    จ ำนวน     20,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ประธำนสภำ  จ ำนวน  1  ตัว  เก้ำอี้สมำชิกสภำ  จ ำนวน  11  ตัว  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  105  
ล ำดับที่  4 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน     50,000.- บำท 

3. ค่ำจัดซื อชุดเครื่องเสียงกลำงแจ้ง    จ ำนวน     50,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ชุดเครื่องเสียงกลำงแจ้ง  ประกอบด้วย  เพำเวอร์แอม 1 เครื่อง , ครอส 2 ทำง   

1  เครื่อง , อีคิวไสล์ 1 เครื่อง , มิกซ์เซอร์ 1 เครื่อง , ล ำโพง PS 2 ใบ , ล ำโพงเบส 2 ใบ , สำยสัญญำณ 1 ชุด ,  
สำยล ำโพงพร้อมหัวสปีคคอน 4 เส้น , ขำตู้ล ำโพง 2 ชุด , ไมค์ลอยคู่ 1 เครื่อง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  105  ล ำดับที่  3                           

 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง      รวม       759,000.- บำท 

1. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย,ประตู  รั วและปรับปรุงรั ว   จ ำนวน   625,500.- บำท 
ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำย ,ประตู รั้วและปรับปรุงรั้ว  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  
บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5  ป้ำยที่ท ำกำร อบต. จ ำนวน  1  ป้ำย ประตูทำงเข้ำออก  จ ำนวน  2 ชุด  ก่อสร้ำงรั้วและ
ปรับปรุง จ ำนวน  58  ช่อง  ตำมแบบที่ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป) (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  57  ล ำดับที่  137 

2. โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตหน้ำที่ท ำกำร   จ ำนวน   133,500.- บำท 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนคอนกรีตหน้ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ  

หมู่ที่ 5  กว้ำง  14  เมตร  ยำว  22.50  เมตร  หนำ  0.12  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  301.4  ตำรำงเมตร 
ตำมแบบที่ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) (แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  58  ล ำดับที่  139 
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งำนบริหำรงำนคลัง      รวม   2,449,280.- บำท 

งบบุคลำกร       รวม   1,647,780.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม    1,647,780.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น       จ ำนวน    857,340.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  3  อัตรำ  ได้แก่  นักบริหำรงำนคลัง , นักวิชำกำร

เงินและบัญชี , เจ้ำพนกังำนพัสด ุ, (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

 เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน      24,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินที่ปรับเพิ่มส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง        จ ำนวน      42,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนคลัง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

      ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                จ ำนวน    165,120.- บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  1 อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน    559,320.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  3  อัตรำ ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  ,  
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ , ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

   
งบด ำเนินงำน      รวม        743,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม        450,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์   จ ำนวน    400,000.- บำท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจ้ำง  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์   จ ำนวน     ๓0,000.- บำท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร         จ ำนวน     20,000.- บำท 
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำร ศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์พึงเบิก  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
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ค่ำใช้สอย        รวม       178,000.- บำท 

  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           จ ำนวน   118,000.- บำท   
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำขนส่ง  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ ฯลฯ   
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป) 

       รำยจำ่ยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม        50,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง  จ ำนวน    50,000.- บำท  
ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่ที่พัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเลีย้ง , ค่ำพำหนะ , คำ่เช่ำที่พกั , ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรมและค่ำใช้จำ่ยอืน่ ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนสว่นต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน     10,000.- บำท      
เพื่อจ่ำยเป็น 

  - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ   
 - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่ำง ๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 
ค่ำวัสดุ        รวม         95,000.- บำท 

     1. วัสดุส ำนักงำน       จ ำนวน     60,000.- บำท           
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้สิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดินสอ  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำร 

ซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกิจกำรสภำ ฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 1.1 วัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  ไม้บรรทัด  กรรไกร  ฯลฯ        
ตั งไว้   30,000.- บำท 
 1.2 วัสดุสิ นเปลือง  เชน่  กระดำษ  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  กำว  ธงชำติ  ฯลฯ  ตั งไว้   30,000.- บำท 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์         จ ำนวน     35,000.- บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นหมึกเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ   เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตัง้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
2.1 วัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตั งไว้   5,000.- บำท 
2.2 วัสดุสิ นเปลือง  เชน่  อุปกรณ์บันทึกข้อมลู  ตลับผงหมึก  สำยเคเบิล ฯลฯ    ตั งไว้   25,000.-  บำท 
2.3 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  หน่วยประมวลผล  ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์  ซีดีรอมไดรฟ์  เมนบอร์ด 

ฯลฯ   ตั งไว้  5,000.-  บำท 
 
ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม         20,000.- บำท 

1. ค่ำบริกำรไปรษณีย์        จ ำนวน     20,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำโทรเลข  ค่ำธนำณัติ  ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ 

ค่ำลงทะเบียนและอื่น ๆ ส ำหรับใช้ในกิจกรรมและภำรกิจต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
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  งบลงทุน       รวม      28,500.- บำท 

ค่ำครุภัณฑ์         รวม        28,500.- บำท 

ครุภัณฑ์ส ำนกังำน        จ ำนวน       28,500.- บำท 

 1.  ค่ำจัดซื อตู้เก็บเอกสำร       จ ำนวน      28,500.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร  จ ำนวน  5  หลัง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำร 

งำนทั่วไป)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  105  ล ำดับที่  6 

 
งบเงินอุดหนุน       รวม         30,000.- บำท 

เงินอุดหนุน       รวม        30,000.- บำท 

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    รวม        30,000.- บำท 

อุดหนนุโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ       จ ำนวน      30,000.- บำท 
     ประชำชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ        

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ระดับอ ำเภอ  ประจ ำปี 2566  ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง  ตำมหนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองแวงที่  ชย 75301/ว 591  ลงวันที่  20  กรกฎำคม  2565  และประกำศกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หน้ำที่  ๙0  ล ำดับที ่ 6 
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งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน   รวม       238,560.- บำท 

งบบุคลำกร       รวม       238,560.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม        238,560.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน    238,560.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  อัตรำ ได้แก่ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   370,000.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 
งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  รวม       370,000.- บำท 

งบด ำเนินงำน      รวม       370,000.- บำท 

 ค่ำตอบแทน        รวม          40,000.- บำท 

 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร  จ ำนวน      40,000.- บำท 
ปกครองส่วนท้องถิ่น               
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง   

ค่ำพำหนะและอื่น ๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ได้รับค ำสั่งของ อบต. เช่น  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ,อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย 
พลเรือน (อปพร.), อสม.ฯลฯ  ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ  ของ อบต.ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน) 
 

ค่ำใช้สอย        รวม        330,000.- บำท 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน    330,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรตั งจุดตรวจช่วงเทศกำลสงกรำนต ์  จ ำนวน      80,000.- บำท 
และเทศกำลปใีหม่       
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรตั้งจุดตรวจช่วงเทศกำลสงกรำนต์และเทศกำลปีใหม่  เช่น   ค่ำตอบแทน

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำเวรจุดตรวจ ฯลฯ   แยกเป็น 
      - เทศกำลปีใหม่  ตั้งไว้   40,000.-  บำท 
      - เทศกำลสงกรำนต์  ตั้งไว้   40,000.-  บำท 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้ำที่  76  ล ำดับที่  2 

 2.โครงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยกู้ชีพ    จ ำนวน      20,000.- บำท       

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมโครงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยกู้ชีพและวัสดุต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรอบรม  เช่น  ค่ำวิทยำกร       
ค่ำอำหำร ค่ำเอกสำรกำรอบรม ค่ำวัสดุฝึกฯ  ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน)  (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  77  ล ำดับที่  5 
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3.โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและ   จ ำนวน      3๐,๐๐๐.- บำท 
ระงบัอัคคีภัยในสถำนศึกษำ      
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนศึกษำและวัสดุต่ำงๆ

เกี่ยวกับกำรอบรม  เช่น  ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำเอกสำรกำรอบรม ค่ำวัสดุฝึกฯ  ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  77  ล ำดับที่  7 

4.โครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.       จ ำนวน     200,000.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน

รักษำควำมสงบภำยใน)   (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  76  ล ำดับที่  1 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จงัหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   14,108,55๐.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ    รวม    5,926,56๐.- บำท 

งบบุคลำกร       รวม    ๔,716,16๐.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     ๔,716,16๐.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน 3,443,200.- บำท   
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ , นักวิชำกำรศึกษำ ,   
เจ้ำพนักงำนธุรกำร , ครู จ ำนวน 7 อัตรำ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 1,175,800.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ ำนวน 2,267,400.- บำท  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง      จ ำนวน      42,000.- บำท   
          เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรกำรศึกษำ (ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ) 

   เงินวิทยฐำนะ       จ ำนวน    252,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร จ ำนวน 6 อัตรำ (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ) 

           ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน    942,96๐.- บำท            
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำรรวม  6  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน  660,000.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน
282,960.- บำท ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

 เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง      จ ำนวน      36,00๐.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 2 อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ) 
 

งบด ำเนินงำน      รวม      1,136,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม          98,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์   จ ำนวน      30,000.- บำท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 
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ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน      ๔๘,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่เช่ำบำ้น
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  4 พ.ศ.2562 (ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

 เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร         จ ำนวน      20,000.- บำท 
 ข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ   

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำร ศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์พึงเบิกได้  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

 
ค่ำใช้สอย        รวม        848,000.- บำท 

รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร     จ ำนวน    698,000.- บำท   
เพือ่จ่ำยเป็น  

-  คำ่เย็บหนังสือ  เข้ำปกหนังสือ  ค่ำลำ้งอัดรูป   และข้อบังคับต่ำง ๆ 
-  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจ้ำงล้ำงอัด ขยำยรูป ค่ำจ้ำงเหมำขนส่ง  ค่ำจ้ำงเหมำเขียนป้ำย

ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ ฯลฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

  รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม        100,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง  จ ำนวน    100,000.- บำท  
ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่ที่พัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝกึอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม         จ ำนวน      50,000.- บำท 
           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในต ำบลถ้ ำวัวแดง  
เช่น เครื่องเล่นสนำม ,พัดลมติดผนังหรือติดเพดำน , หลอดไฟฟ้ำ ,ประตู , หน้ำต่ำง , อ่ำงล้ำงมือ ,รั้ว , เครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ปริ้นเตอร์ , เครื่องตัดหญ้ำ  ฯลฯ  ของ ศพด.ทั้ง 6 แห่ง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ) 
 
 ค่ำวัสดุ         รวม        155,000.- บำท 

 1. วัสดุส ำนักงำน       จ ำนวน      50,000.- บำท      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

1.1 วัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  ไม้บรรทัด  กรรไกร  ฯลฯ        
ตั งไว้  10,000.- บำท 
 1.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  กระดำษ  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  กำว  ธงชำติ  ฯลฯ  ตั งไว้  40,000.- บำท 
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2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว         จ ำนวน      60,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ถ้ ำวัวแดง เช่น หม้อ แก้วน้ ำ ช้อน  ส้อม  ถ้วย ถำดหลุม ชำม น้ ำยำล้ำงจำน  น้ ำยำถูพื้น  น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ  ไม้ถูพื้น   
ไม้กวำด ถังขยะ ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 
 2.1 วสัดุคงทน  เช่น  หม้อ  กระทะ  มีด  แก้วน้ ำ  ฯลฯ ตั งไว้  30,000.- บำท 
 2.2 วัสดุสิ นเปลือง เช่น ไม้กวำด ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น น้ ำจดืที่ซือ้จำกเอกชน ฯลฯ ตั งไว ้30,000.- บำท 

4. วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน่        จ ำนวน      10,000.- บำท       
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่น น้ ำมันเบนซิน ใช้ส ำหรับเครื่องตัดหญ้ำ ศพด. 

ทั้ง 6 แห่ง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

5. วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์     จ ำนวน      15,000.- บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน

กำรศึกษำ) 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์       จ ำนวน      20,000.- บำท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่ำหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

5.1 วัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั งไว้   2,000.- บำท 
5.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  สำยเคเบิล ฯลฯ  ตั งไว้   13,000.-  บำท 
5.3 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  หน่วยประมวลผล  ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์  ซีดีรอมไดรฟ์  เมนบอร์ด 

ฯลฯ   ตั งไว้  5,000.-  บำท 
 

  ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม          35,000.- บำท 

1. ค่ำไฟฟ้ำ       จ ำนวน      30,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ ง 6 ศูนย์ เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

2.  ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล       จ ำนวน        5,000.- บำท           
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำน้ ำประปำค่ำน้ ำบำดำลส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 6 ศนูย์ เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรศูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็กขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 
 

    งบลงทนุ       รวม         74,400.- บำท 

ค่ำครุภัณฑ์           รวม          74,400.- บำท 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      รวม          45,000.- บำท   
1. ค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำน      จ ำนวน      45,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 9 ตัว (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) 

(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำป ีพ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  106  ล ำดับที ่ 10 

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ      รวม          29,400.- บำท   
1. ค่ำจัดซื อโต๊ะรับประทำนอำหำรส ำหรับเด็กพร้อมเก้ำอี   จ ำนวน      29,400.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะรับประทำนอำหำรส ำหรับเด็กพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน 7 ชุด (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  106  ล ำดับที่  13 
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ     รวม    8,181,990.- บำท  

   งบด ำเนินงำน        รวม    4,102,590.- บำท 

ค่ำใช้สอย         รวม     1,704,350.- บำท 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม     1,704,350.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

1. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  2566    จ ำนวน     100,000.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อของรำงวัล ของเล่นเด็ก  ขนม  ส ำหรับเด็ก ที่จัดกิจกรรมและที่เข้ำร่วมกิจกรรมในต ำบล 

ถ้ ำวัวแดง “งำนวันเด็กแห่งชำติ” (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่ 79  ล ำดับที ่5 

2. โครงกำรเรียนรู้โลกกว้ำง     จ ำนวน       40,000.- บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเรียนรู้โลกกว้ำง  ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในต ำบลถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  79  ล ำดับที่  8 

3. โครงกำรปฐมนิเทศผูป้กครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน         6,000.- บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในเขตต ำบลถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  80  ล ำดับที่  13 

4. โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร/ครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน       20,000.- บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร/ครูผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน

แผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  79  ล ำดับที่  6 

5. โครงกำรโรงเรียนสีขำว     จ ำนวน       30,000.- บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรโรงเรียนสีขำว (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  79  ล ำดับที่  7 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ    จ ำนวน  1,508,350.- บำท    
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู ้   จ ำนวน       30,000.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน

กำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  80  ล ำดับที่  11 

2. ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน   1,008,420.- บำท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง อัตรำมื้อละ 21 บำท ต่อคน จ ำนวน 245 วัน 
จ ำนวน 196 คน (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – 
๒๕70)  หน้ำที่  78  ล ำดับที่  3 

3. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน     333,200.- บำท  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง  อัตรำคนละ 1,700 บำท 
ต่อปี  จ ำนวน 196 คน (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 
– ๒๕70)  หน้ำที่  81  ล ำดับที่  15 

4. โครงกำรสนับสนนุค่ำจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน     136,730.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน  อัตรำคนละ 200 บำท ต่อ คน , ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท  
ต่อคน, ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  อัตรำคนละ 300 บำท ต่อ คน , ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  อัตรำคนละ 430 บำท  
ต่อคน  ส ำหรับเด็กอำยุ 3- 5 ปี จ ำนวน 121 คน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  78  ล ำดับที่  4 
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ค่ำวัสดุ        รวม      2,398,240.- บำท 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      รวม      2,398,240.- บำท 

๑. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก               จ ำนวน     407,680.- บำท 
เพื่อจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง อัตรำ  8  บำท ต่อคน จ ำนวน 260 วัน  

จ ำนวน 196 คน (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – 
๒๕70)  หน้ำที่  78  ล ำดับที่  2 

2.  ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน(สพฐ.)                              จ ำนวน  1,990,560.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)  จ ำนวน  6  แห่ง   

(ชั้น อนุบำล – ประถมศึกษำปีที่  6 )  อัตรำ 8 บำท ต่อคน จ ำนวน 260 วัน จ ำนวน 957 คน (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  78  ล ำดับที่  2 
 
   งบเงินอุดหนุน      รวม   4,079,400.- บำท 

 เงินอุดหนุน       รวม      4,079,400.- บำท 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      รวม      4,079,400.- บำท  

 ๑.อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง จ ำนวน  4,019,400.- บำท 
เพื่ออุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(สพฐ.) ชั้นเด็กอนุบำล  – ประถมศึกษำปีที่  6 ข้อมูลเด็ก ณ วันที่  10 มีนำคม 2565  จ ำนวน 6 โรงเรียน  
อัตรำคนละ 21 บำท  จ ำนวน  200 วัน  จ ำนวนนักเรียน 962 คน (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  80  ล ำดับที่  12 

๒.อุดหนนุโรงเรียนภำยในต ำบลเพื่อด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน      30,000.- บำท 
เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสอื-เนตรนำรี ศูนย์พัฒนำคุณภำพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำถ  ำววัแดงทำ่ใหญ ่  
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนภำยในต ำบลเพื่อด ำเนินโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ศูนย์พัฒนำคุณภำพ

มำตรฐำนกำรศึกษำถ้ ำวัวแดงท่ำใหญ่  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถ่ิน
ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  81  ล ำดับที่  16 

3.อุดหนุนโรงเรียนภำยในต ำบลเพื่อด ำเนินโครงกำรกีฬำ  จ ำนวน      30,000.- บำท 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำถ  ำวัวแดงท่ำใหญ่   
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนภำยในต ำบลเพื่อด ำเนินโครงกำรกีฬำ ศูนย์พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำถ้ ำวัวแดง 

ท่ำใหญ่  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้ำที่  81  ล ำดับที่  17 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   2,814,080.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่   รวม   2,814,080.- บำท 

      งบบุคลำกร       รวม      649,080.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม      649,080.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน    393,600.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน      42,000.- บำท            
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน

แผนงำนสำธำรณสุข) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง         จ ำนวน    213,480.- บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรสุขำภิบำล จ ำนวน  1  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 
  
 งบด ำเนินงำน       รวม     1,925,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม         10,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์   จ ำนวน      10,000.- บำท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ส ำหรับ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน

ส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้ำง ลูกจ้ำงทั่วไป (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)     

ค่ำใช้สอย        จ ำนวน 1,230,000.- บำท 

รำยจ่ำยเพื่อได้มำซึ่งบรกิำร       จ ำนวน    994,000.- บำท 
เพือ่จ่ำยเป็น 

  -  คำ่ธรรมเนียมต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10,000.-  บำท 
-  คำ่จ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น คำ่จ้ำงลำ้งอัด ขยำยรูป ค่ำจ้ำงเหมำขนส่ง ค่ำจำ้งแรงงำนจดัเก็บขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ จ ำนวน 984,000.-บำท (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม        136,000.- บำท 
ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ       

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง   จ ำนวน      10,000.- บำท 
 ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)   

2.ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ นทะเบียนสตัว์ จ ำนวน        6,000.- บำท      
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  (ตำมหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว. 2072  ลงวันที่  5  กรกฎำคม  2561  
และประกำศกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  ๘6  ล ำดับที ่ 7 

3.ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  จ ำนวน      60,000.- บำท 
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบำ้   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  (ตำมหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว.2072   ลงวันที่ 5  กรกฎำคม 2561  และประกำศกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนนุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)  (แผนพัฒนำ
ทอ้งถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  86  ล ำดับที่  8 

4.ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรจัดท ำหมันสุนัขและแมว  จ ำนวน      30,000.- บำท 
ในต ำบลถ  ำวัวแดง 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรจัดท ำหมันสุนัขและแมวในต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  85  ล ำดับที่  4 

5.ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ   จ ำนวน      30,000.- บำท 
ภำยในต ำบลถ  ำวัวแดง 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในต ำบลถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  69  ล ำดับที ่ 1 

 ค่ำบ ำรุงรักษำและซอ่มแซม      จ ำนวน    100,000.- บำท 
เพือ่จ่ำยเป็น 

  -  ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  เช่น  รถบรรทุกขยะมูลฝอย , รถกู้ชีพฉุกเฉิน , เครื่องพ่น 
หมอกควัน , เตำเผำขยะฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน 50,000.- บำท  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 
  -  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่ำง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน 50,000.- บำท  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 
 

ค่ำวัสดุ           จ ำนวน    680,000.- บำท 

วัสดงุำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน    17๐,๐๐๐.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังขยะพลำสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสำรณสุข) 
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 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน่         จ ำนวน    280,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่นต่ำง ๆ เช่นน้ ำดีเซล  น้ ำมันเบนซิน ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ   

เครื่องพ่นหมอกควันฉีดป้องกันโรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)   
แยกเป็น     
  - เครื่องพ่นหมอกควันส ำหรับฉีดป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ ำนวน    30,000.-  บำท  
  - รถยนต์เก็บขยะ  (83-2945 ชย)   จ ำนวน  100,000.-  บำท  
  - รถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน EMS (นข 2336)    จ ำนวน  150,000.-  บำท 

 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์         จ ำนวน    190,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์พร้อมอุปกรณ์ตำ่ง ๆ   แยกเป็น 

  - ค่ำน้ ำยำเคมีก ำจัดยุงลำย,ทรำยอะเบท, สำรเคมีเติมถังดับเพลิง, วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก,เคมีภัณฑ์,
น้ ำยำต่ำง ฯลฯ   ตั งไว้  150,000.- บำท  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 
  -  ค่ำน้ ำยำตรวจหำสำรเสพติดในปัสวะ  ตั งไว้  10,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำยำตรวจหำ
สำรเสพติดในปัสวะ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 

- ค่ำวัสดุทำงกำรแพทย์  ตั งไว้  30,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุทำงกำรแพทย์ส ำหรับ
บริกำรในหน่วยเคลื่อนที่ฉุกเฉิน  เช่น  แปลสนำม  เคมีภัณฑ์  เวชภัณฑ์  ถุงมือ  ถังออกซิเจน และอุปกรณ์  (ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 

วัสดุคอมพิวเตอร ์      จ ำนวน      10,000.- บำท         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ค่ำหมึกเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสำรณสุข) 

วัสดุอื่น ๆ       จ ำนวน      30,000.- บำท 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดเก็บขยะส ำหรับพนักงำนประจ ำรถขยะ เช่น รองเท้ำบู๊ท ถุงมือ

ยำง และวัสดุอื่น ๆ ที่เอื้อในกำรปฏิบัติงำนและมีควำมจ ำเป็นในภำระงำนของกองสำธำรณสุขฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข) 

ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม            5,000.- บำท 

1. ค่ำไฟฟ้ำ          จ ำนวน        5,000.- บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำโรงเตำเผำขยะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน

แผนงำนสำธำรณสุข) 
 
    งบเงินอุดหนุน      รวม         2๔๐,000.- บำท 

เงินอุดหนุน           จ ำนวน     2๔๐,000.- บำท 

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน     จ ำนวน     2๔๐,000.- บำท 

1. อุดหนุนโครงกำรส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง  จ ำนวน     240,000.- บำท 
โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข  
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

หมู่บ้ำนละ 20,000.-  บำท  รวม  12  หมู่บ้ำน  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข)  
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  86  ล ำดับที ่ 5 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชยัภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   1,713,400.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์    รวม   1,613,400.- บำท 

งบบุคลำกร       รวม   1,091,400.- บำท 

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม    1,091,400.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนทอ้งถิ่น     จ ำนวน     835,920.- บำท   
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม และนักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน  2  อัตรำ   
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์)   

           เงินประจ ำต ำแหน่ง                  จ ำนวน       42,000.- บำท    
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม     
จ ำนวน  1  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 

 ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง       จ ำนวน     213,480.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน  1  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 

   
งบด ำเนินงำน      รวม        518,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม          20,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่   จ ำนวน      10,000.- บำท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์ 

           เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน      10,000.- บำท       
           เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และบุคคลที่มีสิทธิพึงเบิกได้  (ตั้งจ่ำยจำก 
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์)      
 
 ค่ำใช้สอย        รวม    258,000.- บำท 

       รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำร                จ ำนวน    ๑18,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็น 
            - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ 
ในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 
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  รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน    120,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ       

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง   จ ำนวน      20,000.- บำท 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 

2. โครงกำรจัดหำเครื่องกันหนำวผู้ยำกไร้ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ จ ำนวน   100,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเครื่องกันหนำวผู้ยำกไร้ผู้ด้อยโอกำสฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคม

สงเครำะห์)  (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้ำที่  73  ล ำดับที ่ 3 
 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม         จ ำนวน     2๐,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็น 

-ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เอกสำร ฯลฯ  เป็นต้น  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห)์    
 

ค่ำวัสดุ                  รวม       240,000.- บำท 

 1. วัสดุส ำนักงำน                 จ ำนวน     20,000.- บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ กระดำษ  แฟ้มเก็บเอกสำร  ปำกกำ  ดินสอ ฯลฯ เพื่อใช้
ในงำนของกองสวัสดิกำรสังคม  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 
 1.1 วัสดุคงทน  เช่น   เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  ที่ เย็บกระดำษขนำดเล็ก  ไม้บรรทัด  กรรไกร  ฯลฯ  
ตั งไว้   5,000.- บำท 
 1.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  กระดำษ  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  กำว    ฯลฯ  ตั งไว้   15,000.- บำท 

 2. วัสดุก่อสร้ำง       จ ำนวน   200,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำหรับก่อสร้ำงและซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้กับประชำชนผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน  150,000  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  จ ำนวน  50,000  บำท  ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์) 

 3. วัสดุคอมพิวเตอร ์      จ ำนวน     20,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ค่ำหมึกเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่ำง ๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์) 
3.1 วัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ตั งไว้   5,000.- บำท 
3.2 วัสดุสิ นเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  สำยเคเบิล ฯลฯ  ตั งไว้   10,000.- บำท 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  หน่วยประมวลผล  ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์  ซีดีรอมไดรฟ์  เมนบอร์ด 

ฯลฯ   ตั งไว้  5,000.- บำท 
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งบลงทุน       รวม           4,000.- บำท 

ค่ำครุภัณฑ์         รวม            4,000.- บำท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    จ ำนวน        4,000.- บำท 

1.  ค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก    จ ำนวน        4,000.- บำท 

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  จ ำนวน  1  เครื่อง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้ำที่  108  ล ำดับที่  22 

 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์    รวม       100,000.- บำท 

    งบด ำเนินงำน      รวม       100,000.- บำท 

 ค่ำใช้สอย        รวม        100,000.- บำท 

 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน    100,000.- บำท 
 ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

 ค่ำใช้จำ่ยในกำรสงเครำะห์และช่วยเหลือ    จ ำนวน    100,000.- บำท 
 ผู้ยำกไร้ หรือผู้ด้อยโอกำส 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ยำกไร้ หรือผู้ด้อยโอกำส ประกอบด้วย ค่ำจัดซื้อสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวนั  ถุงยังชีพ ฯลฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์)  
(แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้ำที่  73  ล ำดับที ่ 1 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   2,851,910.-   บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    รวม    2,591,410.- บำท 

งบบุคลำกร        รวม     1,403,010.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         จ ำนวน 1,403,010.- บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน    807,960.- บำท 
          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  นำยช่ำงโยธำ (๑)(ปง/ชง)  
นำยช่ำงโยธำ (๒)(ปง/ชง)  จ ำนวน  ๓  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

เงนิเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน      48,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินที่ปรับเพิ่มส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน      42,000.- บำท   
          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน    493,05๐.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงต ำแหน่ง  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  และผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  

จ ำนวน  3  อัตรำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      12,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว,เงินที่ปรับเพิ่มส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ให้แก่  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 
 

งบด ำเนินงำน      รวม     1,142,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน       รวม          80,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่   จ ำนวน      10,000.- บำท 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำเช่ำบำ้น        จ ำนวน      60,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่เช่ำบ้ำน

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน) 
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน      10,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ์พึงเบิกได้  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำใช้สอย       รวม    534,000.- บำท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       จ ำนวน    344,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเปน็ 
  -คำ่แบบแปลน  พิมพ์เขียว  ค่ำวำรสำร  และค่ำถ่ำยเอกสำร  อันเป็นประโยชน์ต่อกองช่ำง ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ   
  -คำ่จ้ำงเหมำบริกำร  เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ  ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป,ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ  
และค่ำบริกำรต่ำง ๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน      30,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง  จ ำนวน      30,000.- บำท  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน    160,000.- บำท 
1.ค่ำบ ำรุงซ่อมแซมครภุัณฑ์     จ ำนวน      60,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น กล้องระดับ , กล้องถ่ำยรูป , รถยนต์ต่ำง ๆ , คอมพิวเตอร์ ,

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)   

2.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   จ ำนวน    1๐0,000.- บำท 
เพือ่จ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น หอถังประปำ ซัมเมอร์ส ท่อเมนประปำ รวมทั้ง

สิ่งที่เกี่ยวข้องในระบบประปำและหอกระจำยข่ำว ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำวัสดุ         จ ำนวน    480,000.- บำท 

วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน    110,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตำ่ง ๆ เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ปำกกำ  ดนิสอ  เก้ำอีพ้ลำสติก  ฯลฯ  เพื่อใช้ใน

กิจกำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจำ่ยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน    100,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำต่ำง ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

วัสดุก่อสร้ำง         จ ำนวน      50,000.- บำท 
1. วัสดุก่อสร้ำง       จ ำนวน      20,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้ำงอื่น ๆ เช่น  ค้อน  เลือ่ย  ไม้  อิฐ  หิน  ปูน ทรำย  

สี ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 
2. วัสดุอุปกรณ์ประปำ      จ ำนวน      30,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อท่อน้ ำประปำ อุปกรณ์บ่อบำดำล  อุปกรณ์ประปำ มำตรวัดน้ ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                            จ ำนวน      30,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับยำนพำหนะของ อบต. เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอรี่ และ
วัสดุอื่น ๆ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น                                      จ ำนวน    ๑5๐,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดี เซลน้ ำมันเครื่อง ฯลฯ    
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่      จ ำนวน      1๐,000.- บำท 
 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี ป้ำยผ้ำ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์                                         จ ำนวน      ๓๐,000.- บำท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) 

ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม          48,000.- บำท 

1. ค่ำไฟฟ้ำ          จ ำนวน      48,000.- บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับโรงน้ ำดื่ม RO  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  ส ำหรับให้บริกำรน้ ำดื่ม 

แก่ประชำชน  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)  
 

งบลงทุน       รวม       46,400.- บำท 

ค่ำครุภัณฑ์         รวม            46,400.- บำท 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน        จ ำนวน        11,400.- บำท 

1. ค่ำจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสำร     จ ำนวน        11,400.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 2 หลัง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะ

และชุมชน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  108  ล ำดับที ่ 23 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    จ ำนวน        35,000.- บำท 

1. ค่ำจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์     จ ำนวน        30,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ส ำหรับเขียนแบบ)  จ ำนวน 1 เครื่อง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  108  ล ำดับที่  25 
2.  ค่ำจัดซื อเครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท     จ ำนวน          5,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ท  จ ำนวน 1 เครื่อง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน

เคหะและชุมชน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  108  ล ำดับที่  26 
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งำนไฟฟ้ำและประปำ      รวม      260,500.- บำท 

    งบเงินอุดหนุน      รวม        260,500.- บำท 

 เงินอุดหนุน       รวม      260,500.- บำท 

 เงินอุดหนุนรฐัวิสำหกิจ      รวม      260,500.- บำท 

1.อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน    55,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนถำวร หมู่ที่ 2 ตำมประมำณกำร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำหนองบัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  64  ล ำดับที่  2 

2.อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน    20,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรติดตั้งไฟสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวนำค ำ หมู่ที่ 7 ตำมประมำณกำร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำหนองบัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  66  ล ำดับที่  14 

3.อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน  100,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  บ้ำนห้วยคลองนำ หมู่ที่  9 ตำมประมำณกำร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำหนองบัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  67  ล ำดับที่  17 

4.อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน    50,500.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรติดตั้งไฟสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยคลองนำ หมู่ที่ 9 ตำมประมำณกำร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำหนองบัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  67  ล ำดับที่  18 

5.อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองบัวแดง จ ำนวน    35,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรติดตั้งไฟสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ หมู่ที่ 12 ตำม

ประมำณกำรรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำหนองบัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิน่ห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  68  ล ำดับที่  26 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น    110,000.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   รวม    110,000.- บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม       100,000.- บำท 

 ค่ำใช้สอย        รวม       100,000.- บำท 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    รวม       100,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

1. โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ    จ ำนวน   100,000.- บำท 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้ำที่  74  ล ำดับที่  1 

 
งบเงินอุดหนุน       รวม   10,000.- บำท 

  เงินอุดหนุน       รวม     10,000.- บำท 

 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      รวม     10,000.- บำท  

     อุดหนุนโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยชุดปฏิบัติกำรต ำบล  จ ำนวน     10,000.- บำท 
     อ ำเภอหนองบวัแดง  จังหวัดชัยภูมิ                

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลถ้ ำวัวแดง  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – 
๒๕70)  หน้ำที่  75  ล ำดับที ่ 9 
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รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น    870,000.-  บำท   

จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

งำนกีฬำและนันทนำกำร       รวม       190,000.- บำท 

    งบด ำเนินงำน       รวม       190,000.- บำท  

ค่ำใช้สอย        รวม        190,000.- บำท 

รำยจำ่ยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน    190,000.- บำท  
ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

1.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแขง่ขันกีฬำเทิดไท้องค์รำชัน  จ ำนวน      90,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทิดไท้องค์รำชัน ผู้น ำชุมชน  อสม. อปพร. พ่อค้ำ 

หน่วยงำนรำชกำร  กลุ่มสตรี  กลุ่มอำชีพ  สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนต ำบล  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
หน้ำที่  83  ล ำดับที่  4 

2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด  จ ำนวน    100,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลถ้ ำวัวแดง ผู้น ำชุมชน  อสม. อป

พร. พ่อค้ำ หน่วยงำนรำชกำร  กลุ่มสตรี  กลุ่มอำชีพ  สมำชิกสภำฯ ผู้บริหำรข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนต ำบล (ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 -  
๒๕70)  หน้ำที่  83  ล ำดับที่  5 
 
งำนศำสนำวัฒนธรรมทอ้งถิ่น     รวม       680,000.- บำท  

     งบด ำเนนิงำน      รวม       590,000.- บำท  

ค่ำใช้สอย        รวม        590,000.- บำท 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัตริำชกำร    จ ำนวน    590,000.- บำท  
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

1.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประเพณีแห่กระธูปบญุออกพรรษำ   จ ำนวน    250,000.- บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรประเพณีแห่กระธูปวันออกพรรษำ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน

แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  84  ล ำดับที่  7 
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2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรงำนประเพณีและวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น  จ ำนวน    340,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรงำนประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน

แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร) (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  82  ล ำดับที ่ 1 
ประกอบไปด้วย 
1. โครงกำรวันสงกรำนต์ และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ   จ ำนวน   100,000.- บำท 
2. โครงกำรประเพณีถวำยเทียนพรรษำวันเข้ำพรรษำ จ ำนวน     80,000.- บำท    
3. โครงกำรประเพณีวันลอยกระทง   จ ำนวน   100,000.- บำท 
4. โครงกำรประเพณีบญุบ้ังไฟ    จ ำนวน     60,000.- บำท 

 
    งบเงินอดุหนุน      รวม          ๙0,000.- บำท 

 เงินอุดหนนุ       รวม          ๙0,000.- บำท 

 เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร      รวม          ๙0,000.- บำท 

 1. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีบุญกระธูปออกพรรษำ  จ ำนวน      90,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณบีุญกระธูปออกพรรษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 
ตำมหนังสืออ ำเภอหนองบัวแดง  ที่  ชย  1118/2182  ลงวันที่  18  กรกฎำคม  2565  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี  พ .ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
หน้ำที่  84  ล ำดับที ่ 6 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น    6,233,500.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
งำนก่อสร้ำง       รวม      6,233,500.- บำท 

    งบลงทุน       รวม      6,233,500.- บำท 

 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       รวม      6,233,500.- บำท 

1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเก็บขยะ  บ้ำนบสุีเสียด  หมู่ที่ 1 จ ำนวน     451,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรงเก็บขยะ บ้ำนบุสีเสียด หมู่ที่  1 ฃนำดกว้ำง 12 เมตร ยำว 16 เมตร 

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  24  ล ำดับที่  1 

๒.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ (โดม)    จ ำนวน    451,000.- บำท 
บ้ำนโนนถำวร  หมู่ที่ 2 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ (โดม)  บ้ำนโนนถำวร หมู่ที่ 2 ฃนำดกว้ำง 12 เมตร ยำว 16 เมตร 

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  96  ล ำดับที่  1 

3.โครงกำรปรับปรุงหอกระจำยขำ่วโดยติดตั งเสียงตำมสำย  จ ำนวน     117,000.- บำท 
บ้ำนโนนเตำไห  หมู่ที่ 3  

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหอกระจำยข่ำวโดยติดตั้งเสียงตำมสำย  บ้ำนโนนเตำไห หมู่ที่ 3  ขนำด  2,000  วัตต์  
พร้อมล ำโพง  18  ตัว  ตำมแบบ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  26  ล ำดับที่  11 

4.โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ต่อจำกเส้นเดิม จ ำนวน     407,000.- บำท 
ถึงบ้ำนนำงกุหลำบ  ตันเนียม  บ้ำนโนนเตำไห  หมู่ที่ 3  
เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ต่ อจำกเส้นเดิม   ถึงบ้ำนนำงกุหลำบ  ตันเนียม  

บ้ำนโนนเตำไห  หมู่ที่  3  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  270  เมตร  หนำ  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  1,080  
ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำนทำงส ำหรับ  อปท.แบบเลขที่ ทถ-7-201  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  28  ล ำดับที่  17 

5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คุ้มบำ้นน้อย   จ ำนวน     175,000.- บำท 
จำกบ้ำนนำงวัชรำภรณ ์– ถึงบ้ำนนำยนิยม บ้ำนโนนลำน หมู่ที่ 4  

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้ำนน้อย จำกบ้ำนนำงวัชรำภรณ์ – ถึงบ้ำนนำยนิยม   
บ้ำนโนนลำน  หมู่ที่ 4  กว้ำง 4 เมตร  ยำว 72 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  288  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบมำตรฐำน แบบเลขที่ ท.1-01  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  30  ล ำดับที่  25 
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6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ ำนวน     325,000.- บำท 
สำยบ้ำนโนนลำนไปบ้ำนหัวนำค ำ  บ้ำนโนนลำน  หมู่ที่ 4 

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนลำนไปบ้ำนหัวนำค ำ  บ้ำนโนนลำน หมู่ที่ 4   
กว้ำง  5  เมตร  ยำว  109  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  545  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำน  
แบบเลขที่ ท.1-01  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี 
พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  31  ล ำดับที่  28 

7.โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก    จ ำนวน      84,000.- บำท  
(บ้ำนนำยสุนทร  ไมล์โพธ์ิ)  บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก  (บ้านนายสุนทร  ไมล์โพธิ์)  บ้านบ้าเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่  5   
ทอ่ระบำยน้ ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด ศก.ø 0.40 เมตร  จ ำนวน  36  ท่อน  พร้อมยำแนว  และบ่อพัก
ขนำด  1.00x1.00  เมตร  จ ำนวน  5  บ่อ  ตำมแบบ  อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  35  ล ำดับที่  46 

8.โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำกสำมแยก  จ ำนวน    452,000.- บำท 
บ้ำนนำยสมมำตร บุตศรีวงค์  ถึงบ้ำนนำงสมหมำย เจริญชัย 
บ้ำนบ ำเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5    

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากสามแยกบ้านนายสมมาตร บุตศรีวงค์  ถึงบ้านนางสมหมาย 
เจริญชัย  บ้านบ้าเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  300  เมตร  หนำ  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
1,200  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำนทำงส ำหรับ  อปท.แบบเลขที่  ทถ-7-201  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏ
ในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  34  ล ำดับที่  41 

9.โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก    จ ำนวน      62,500.- บำท  
(บ้ำนนำงหอมจันทร์  อิงชัยภูมิ)  บ้ำนบ ำเหนจ็สุวรรณ  หมู่ที่ 5    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก  (บ้านนางหอมจันทร์  อิงชัยภูมิ)  บ้านบ้าเหน็จสุวรรณ  หมู่ที่ 5   
ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด ศก.ø 0.40 เมตร  จ ำนวน  22  ท่อน  พร้อมยำแนว  และบ่อพัก
ขนำด  1.00x1.00  เมตร  จ ำนวน  4  บ่อ  ตำมแบบ  อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  36  ล ำดับที่  48 

10.โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก    จ ำนวน    611,500.- บำท  
จ ำนวน  2  ช่วง  บ้ำนหนองหอยปัง  หมู่ที่ 6    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก  จ ำนวน  2  ช่วง  บ้านหนองหอยปัง  หมู่ที่ 6  ช่วงที่  1  จากศาลา
กลางบ้าน  ถึงสามแยกวัดใหม่เจริญธรรม  วางท่อระบำยน้ ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด ศก.ø 0.40 เมตร  
จ ำนวน  259  ท่อน  พร้อมยำแนว และบ่อพักขนำด  1.00x1.00  เมตร  จ ำนวน  29  บ่อ  ช่วงที่  2  บริเวณหน้าบ้าน
นางสมหมาย  ระวันสุ  วำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด ศก.ø 0.40 เมตร  จ ำนวน  64  ท่อน  
พร้อมยำแนว  ก่อสร้ำงบ่อพัก  คสล.  ขนำด  1.00x1.00  เมตร  จ ำนวน  7  บ่อ  ตำมแบบ  อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด   
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 –  
๒๕70)  หน้ำที่  40  ล ำดับที่  62 

11.โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   จ ำนวน    230,000.- บำท 
สำยบ้ำนนำยสันติ  ขันชำลี  ถึงหน้ำวัด  บ้ำนหัวนำค ำ  หมู่ที่ 7    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนายสันติ  ขันชาลี  ถึงหน้าวัด  บ้ำนหัวนำค ำ  หมู่ที่ 7 
กว้ำง  4  เมตร  ยำว  150  เมตร  หนำ  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  600  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำนทำง
ส ำหรับ  อปท.แบบเลขที่  ทถ-7-201  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  41  ล ำดับที่  68 
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12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จ ำนวน    291,๐๐๐.- บำท 
 สำยบ้ำนหัวนำค ำ - บ้ำนโนนคูณ  บ้ำนหัวนำค ำ  หมู่ที่ 7  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหัวนำค ำ - บ้ำนโนนคูณ  บ้ำนหัวนำค ำ  หมู่ที่ 7 
กว้ำง  5  เมตร  ยำว  97  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ  485  ตำรำงเมตร  ตำมแบบ
มำตรฐำน  แบบเลขที่  ท.1-01  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ)  
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  42  ล ำดับที่  73 

13.โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำกบ้ำน  จ ำนวน    471,000.- บำท 
นำยไพรวัลย์  หมื่นชนะ  ถึงบ้ำนนำงบัวลี  หมื่นชนะ 
บ้ำนบ่อทอง  หมู่ที่ 8    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบ้านนายไพรวัลย์  หมื่นชนะ  ถึงบ้านนางบัวลี  หมื่นชนะ
บ้านบ่อทอง  หมู่ที่ 8  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  250  เมตร  หนำ 0.04  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,250  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบมำตรฐำนทำงส ำหรับ  อปท.แบบเลขที่  ทถ-7-201  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  43  ล ำดับที่  79  

14.โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์  จ ำนวน    124,0๐๐.- บำท 
 (บริเวณลำนยำง)  บ้ำนบ่อทอง  หมู่ที่ 8  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ (บริเวณลำนยำง)  บ้ำนบ่อทอง  หมู่ที่  8 
กว้ำง  5  เมตร  ยำว  57  เมตร  หนำ  0.12  เมตร หรือพื้นที่ ไม่ น้อยกว่ำ  285  ตำรำงเมตร  ตำมแบบ   
อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  44  ล ำดับที ่ 80 

15.โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำพื นที่กำรเกษตร     จ ำนวน   349,500.- บำท 
สำยนำนำงอร  แสงจันทร์  บ้ำนห้วยคลองนำ  หมู่ที่ 9 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนเข้ำพื้นที่กำรเกษตรสำยนำนำงอร  แสงจันทร์  บ้ำนห้วยคลองนำ  หมู่ที่  9 

โดยกำรยกร่องพูนดินและถมดินขนำดถนนกว้ำง  4  เมตร  ยำว  1,800  เมตร  รวมปริมำตรดินถม  3,803  ลูกบำศก์
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังขนำดถนนกว้ำง  4  เมตร  ยำว  1,800  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือปริมำตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ  1,440  ลูกบำศก์เมตร  และวำงท่อระบำยน้ ำไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด  ศก.ø 0.40 เมตร  
พร้อมยำแนว  จ ำนวน  32  ท่อน  ตำมแบบ  อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำป ีพ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  46  ล ำดับที่  95 

16.โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    จ ำนวน    407,000.- บำท 
จ ำนวน  2  ช่วง  บ้ำนภูผำทอง  หมู่ที่ 10    

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ ำนวน  2  ช่วง  บ้ำนภูผำทอง  หมู่ที่  10  ช่วงที่  1   
จำกบ้ำนนำยสุพัฒน์  งำมปัญญำ  ถึงศำลำกลำงบ้ำน  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  28.5  เมตร  หนำ 0.04  เมตร  หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่ำ 142.5  ตำรำงเมตร  ช่วงที่  2  จำกบ้ำนนำยสมบัติ  เสนไทสง  ถึงบ้ำนนำยรอง  ชำลีนำง  กว้ำง  4  เมตร  
ยำว  228  เมตร  หนำ 0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  912  ตำรำงเมตร  พร้อมเสริมผิวทำงแยกทำงเชื่อม   
พื้นที่  27  ตำรำงเมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  1,081.5  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำนทำงส ำหรับ  อปท.แบบเลขที่   
ทถ-7-201  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี  
พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  49  ล ำดับที ่ 104 
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17.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จ ำนวน    199,5๐๐.- บำท 
 จำกบ้ำนนำยสำมำรถ  ครองวงศ์  ถึงบ้ำนนำยสมดี  นิร ำ   

บ้ำนภูผำทอง  หมู่ที่ 10  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำยสำมำรถ  ครองวงศ์  ถึงบ้ำนนำยสมดี  นิร ำ  
บ้ำนภูผำทอง  หมู่ที่ 10  กว้ำง  3  เมตร  ยำว  100  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  300  ตำรำง
เมตร  ตำมแบบมำตรฐำน  แบบเลขที่ ท.1-01  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  49  ล ำดับที่  105 

 18.โครงกำรก่อสร้ำงรั วพร้อมประตูศำลำเอนกประสงค์  จ ำนวน    215,000.- บำท 
 บ้ำนวังทอง  หมู่ที่ 11     
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วพร้อมประตูศำลำเอนกประสงค์  บ้ำนวังทอง  หมู่ที่ 11  รั้วยำว  65.80  เมตร   
สูง  1.60  เมตร  ประตูกว้ำง  4  เมตร  สูง  1.60  เมตร  ตำมแบบ อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  50   
ล ำดับที่  113 

 19.โครงกำรติดตั งระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย ์  จ ำนวน    340,500.- บำท 
ระบบผิวดิน  จ ำนวน  3  กลุ่ม  บ้ำนวังทอง  หมู่ที่ 11     
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ระบบผิวดิน  บ้ำนวังทอง  หมู่ที่ 11  กลุ่มที่ 1   

กลุ่มนำงศรีนวล  เหมือนศรี  กลุ่มที่ 2  กลุ่มนำงภัคกร  ศรีนวลสกุล  กลุ่มที่ 3  กลุ่มนำยทิม ขอบังกลำง  ตำมแบบที่ 
อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี  
พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  52  ล ำดับที ่ 119 

20.โครงกำรปรับปรุงถนนเพือ่กำรเกษตร     จ ำนวน   125,000.- บำท 
(เสน้หลังวัดใหม่เจริญธรรม)  บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ  หมู่ที่ 12 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนเพื่อกำรเกษตร  (เส้นหลังวัดใหม่เจริญธรรม)  บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ  หมู่ที่ 12 

ขนำดถนนกว้ำง  4  เมตร  ยำว  440  เมตร  รวมปริมำตรดินถม  1,454  ลูกบำศก์เมตร  พร้อมลงดินลูกรังขนำดถนน
กว้ำง  4  เมตร  ยำว  440  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือปริมำตรดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ  352  ลูกบำศก์เมตร  
และวำงท่อระบำยน้ ำ  ไม่เสริมเหล็ก  ปำกลิ้นรำง  ขนำด  ศก.ø 0.40 เมตร  พร้อมยำแนว  จ ำนวน  20  ท่อน   
ตำมแบบ  อบต.ถ้ ำวัวแดงก ำหนด  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  52  ล ำดับที่  122 

21.โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ ำนวน   345,000.- บำท 
รอบสระประมง จ ำนวน 2 ช่วง บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ หมู่ที่ 12 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบสระประมง  จ ำนวน  2  ช่วง  บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ  
หมู่ที่  12  ช่วงที่  1  กว้ำง  1  เมตร  ยำว  289  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ช่วงที่  2  กว้ำง  3  เมตร  ยำว  108  
เมตร  หนำ  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่ำ  613  ตำรำงเมตร  ตำมแบบมำตรฐำน  แบบเลขที่  ท .1-01   
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 –  
๒๕70)  หน้ำที่  53  ล ำดับที่  125 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   1,587,800.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร      รวม     1,587,800.- บำท 

งบบุคลำกร       รวม        709,800.- บำท 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม        709,800.- บำท 

เงินเดอืนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน    667,80๐.- บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  2  อัตรำ ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริม

กำรเกษตรและนักวิชำกำรเกษตร   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร) 

เงนิประจ ำต ำแหนง่         จ ำนวน      42,000.- บำท                    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนส่วนส่งเสริมกำรเกษตร  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน

แผนงำนกำรเกษตร) 
  

งบด ำเนินงำน      รวม        878,000.- บำท 

ค่ำตอบแทน         รวม          8๐,000.- บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน ์   จ ำนวน      20,000.- บำท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร) 

 ค่ำเชำ่บำ้น        จ ำนวน      ๖๐,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่เช่ำบ้ำน
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรเกษตร) 
 

ค่ำใช้สอย        รวม    378,000.- บำท 

 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำร         จ ำนวน    108,000.- บำท                                        
 เพื่อจ่ำยเป็น 
  -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรเกษตร) 
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 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร    จ ำนวน    200,000.- บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี ยเลี ยง   จ ำนวน      20,000.- บำท 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง , ค่ำพำหนะ , ค่ำเช่ำที่พัก , ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร) 

2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลูกต้นไม้ในป่ำชุมชน ป่ำต้นน  ำ   จ ำนวน    100,000.- บำท 
ป่ำสำธำรณะ และกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด ำริ         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อต้นไม้เพื่อด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และพระรำชเสำวนีย์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ  พระบรมรำชินีนำถ  และกำรปลูกหญ้ำ
แฝกตำมแนวพระรำชด ำริ  หรือค่ำกิจกรรมปลูกป่ำสำมอย่ำงประโยชน์สี่อย่ำง เพื่อเป็นกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรเกษตร)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) หน้ำที่  93  ล ำดับที่  1 

3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมยุวเกษตรกร    จ ำนวน      50,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดฝึกอบรมโครงกำรอบรมยุวเกษตรกร  ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย ฯลฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร)  
(แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  71  ล ำดับที่  5 

4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์   จ ำนวน      30,000.- บำท 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย ฯลฯ   (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  หน้ำที่  71  ล ำดับที ่ 7 

 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน      70,000.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็น 

  -  ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น  เครื่องสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร) 
 

ค่ำวัสดุ        รวม          20,000.- บำท 

วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน      20,000.- บำท 
          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมภำรกิจของศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรประจ ำต ำบล 
ถ้ ำวัวแดง  อำทิเช่น  กระดำษ  ปำกกำ หมึกเครื่องพิมพ์ และวัสดุส ำนักงำนอื่น ๆ   แผ่นป้ำยควำมรู้ แผ่นพับ เอกสำร
ควำมรู้ทำงกำรเกษตร แผ่นซีดี หนังสือ วำรสำรทำงกำรเกษตร ฯลฯ เป็นต้น  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร) 

 
ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม        400,000.- บำท 

ค่ำไฟฟ้ำ          จ ำนวน    400,000.- บำท        
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำแห่งที่ 1 บ้ำนโนนลำน  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 400,000.-

บำท ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำวัวแดง 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น   18,791,180.- บำท   
จ่ำยจำกรำยได้จดัเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

 
แผนงำนงบกลำง 

 
งำนงบกลำง       รวม   18,791,180.- บำท 

งบกลำง       รวม   18,791,180.- บำท 

งบกลำง        รวม    17,998,060.- บำท 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จ ำนวน     175,677.- บำท    

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงำนจ้ำง 5% ของค่ำจ้ำง ให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม จังหวัด
ชัยภูมิ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70)  หน้ำที่  92  
ล ำดับที่  1 

 เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม    จ ำนวน       ๑5,๐๐๐.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมพนักงำนจ้ำง   ให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม  จังหวัดชัยภูมิ   

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) หน้ำที่ 92 ล ำดับที่ 1 

เงนิสงเครำะห์เบี ยยังชีพผูสู้งอำยุ        จ ำนวน12,615,600.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  12  เดือน  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง   ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎำคม  2559  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  88  ล ำดับที่  2 

เงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพคนพิกำร        จ ำนวน  4,608,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  12  เดือน  ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนทีสุ่ดที่  มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎำคม  2559  (ตัง้จ่ำยจำกเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  88  ล ำดับที ่ 4 

เงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์      จ ำนวน       78,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ ำนวน  13  คน  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำวัวแดง  ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559   (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  88  ล ำดับที่  3 

เงินส ำรองจ่ำย       จ ำนวน    505,783.- บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกิจกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ เช่น อุทกภัย  วำตภัยฯ  (ตั้งจ่ำยจำก 

เงินรำยได้ จ ำนวน 499 ,933.- บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 5 ,850.- บำท ปรำกฏในแผนงำน 
งบกลำง)   (แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70)  หน้ำที่  92  ล ำดับที ่ 2 
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รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน      รวม        793,120.- บำท 

1. เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน    493,120.- บำท  
(กบท.) (120100)    
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 2%  

ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง)  (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70)  หน้ำที่  92  ล ำดับที ่ 1 

2. เงินสมทบกองทุนส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ         จ ำนวน    200,00๐.- บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  โครงกำรตำมระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
หน้ำที่  86  ล ำดับที ่ 6 

3. เงนิสมทบกองทุนสวัสดิกำรประชำชนวันละบำท  จ ำนวน    100,000.- บำท 
ต ำบลถ  ำววัแดง 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลถ้ ำวัวแดง (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน

งบกลำง) (แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  หน้ำที่  88  ล ำดับที ่ 1 
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