
ก ำหนด

แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ (วัน)

1 ตุลาคม 64 - พฤศจิกายน 64 คลงั ครุภณัฑเ์กา้อ้ีส านกังาน บริหารงานคลงั 4,000                 เฉพาะเจาะจง 15

2 ตุลาคม 64 - พฤศจิกายน 64 คลงั ตูเ้อนกประสงค์ บริหารงานคลงั 20,000               เฉพาะเจาะจง 15

3 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าถ่ายเอกสาร บริหารงานทัว่ไป              20,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

4 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บริหารงานทัว่ไป              64,800 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

5 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป         1,360,000 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

6 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ บริหรงานทัว่ไป              20,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

7 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั
ค่าจา้งเหมาบริการดูแลและระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

บริหารงานทัว่ไป                7,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

8 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ บริหารงานทัว่ไป            130,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

9 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ บริหารงานทัว่ไป              50,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

10 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทัว่ไป            140,000 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

11 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจดัท าประกนัภยัรถยนต์ บริหารงานทัว่ไป              13,500 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

12 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั
โครงการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล

บริหารงานทัว่ไป            450,000 เฉพาะเจาะจง 15
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

13 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจา้งเหมาบริหารในการจ าท าเวป็ไซค์ บริหารงานทัว่ไป                8,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

14 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั
โครงการอนุรักษพ์นัธ์พืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การเกษตร              50,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

15 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าวสัดุก่อสร้าง
สร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน
               5,000 เฉพาะเจาะจง 7

ขออนุมติัจดัหาตามความ
จ าเป็นตลอดปี

ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย    ประจ ำปี  2565

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ต้องเร่ิมจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเงิน
รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
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16 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 คลงั ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ บริหารงานคลงั            337,000 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

17 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 คลงั
รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น

บริหารงานคลงั              10,000 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

18 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 คลงั
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธาพการ
จดัเก็บรายไดแ้ละการจดัท าหรือปรับ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

คลงั            100,000 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

19 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 กองการศึกษา ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)
ระดบัก่อนวยัเรียน
และปฐมศึกษา

        1,209,000 วิธีพิเศษ 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

20 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 กองสาธารณสุข ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป แผนงานสาธารณสุข              28,800 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

21 ตุลาคม 64 - กนัยายน 65 กองสาธารณสุข ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ แผนงานสาธารณสุข              30,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

22 ตุลาคม64 - กนัยายน 65 กองสาธารณสุข วสัดุน ้ามนัและหล่อล่ืน แผนงานสาธารณสุข            240,000 เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหำตำมควำม

จ ำเป็นตลอดปี

23 ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าจา้งหมาบริการคนงานทัว่ไป เคหะและชุมชน 248,000.00 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

24 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าจา้งเหมาบริการทัว่ไป เคหะและชุมชน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

25 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคหะและชุมชน 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 30
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

26 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ เคหะและชุมชน            130,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

27 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าวสัดุยายพาหนะและขนส่ง เคหะและชุมชน              20,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

28 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เคหะและชุมชน              50,000 เฉพาะเจาะจง 7
ขออนุมติัจดัหาตามความ

จ าเป็นตลอดปี

29 ตุลาคม 2564- กนัยายน 2565 กองช่าง วสัดุอ่ืน วสัดุสารสม้-คลอลีน การพาณิชย์ 400,000 เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาตามความ
จ าเป็นตลอดปี

30
พฤศจิกายน 64-ธนัวาคม64 คลงั โครงการปรับปรุงอาคารจ าหน่ายบตัร

ประจ าแหล่งท่องเท่ียวไดโนปาร์ค

บริหารงานคลงั 32,000 เฉพาะเจาะจง 30
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31 พฤศจิกายน 64-สิงหาคม 65 กองการศึกษา
ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนาศิลปวฒันธรรม
และประเพณีต่าง ๆ

การศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

               2,000 เฉพาะเจาะจง 7

32
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65 ส านกัปลดั วสัดุส านกังาน บริหารงานทัว่ไป              91,200 เฉพาะเจาะจง 7

33
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุงานบา้นงานครัว บริหารงานทัว่ไป              40,000 เฉพาะเจาะจง 7

34
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน

               5,000 เฉพาะเจาะจง 7

35
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน

               5,000 เฉพาะเจาะจง 7

36
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุดบัเพลิง

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน

               5,000 เฉพาะเจาะจง 7

37
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุจราจร

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน

               5,000 เฉพาะเจาะจง 7

38
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
ส านกัปลดั วสัดุการเกษตร การเกษตร              15,000 เฉพาะเจาะจง 7

39
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
คลงั วสัดุส านกังาน บริหารงานคลงั              50,000 เฉพาะเจาะจง 7

40
พ.ย.-ธ.ค./ก.พ.-มี.ค./พ.ค.-มิ.ย./

ส.ค.-ก.ย.65
คลงั วสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลงั 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

41
พ.ย.64,ม.ค.65,มี.ค.65,พ.ค65,ก.ค

65,ก.ย65
กองช่าง วสัดุอ่ืน วสัดุประปา การพาณิชย์            150,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ธ.ค64,ม.ค,เม.ย,ส.ค65 ส านกัปลดั
โครงการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

             10,000 เฉพาะเจาะจง 7

43 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั ครุภณัฑเ์กา้อ้ีนวม บริหารงานทัว่ไป 12,600 เฉพาะเจาะจง 15

44 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั ครุภณัฑต์ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน บริหารงานทัว่ไป 11,000 เฉพาะเจาะจง 15

45 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั ครุภณัฑโ์ต๊ะพบัอลูมิเนียม บริหารงานทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 15

46 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั ครุภณัฑเ์คร่ืองตดัหญา้ บริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 15
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47 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั ครุภณัฑถ์งัเก็บน ้าพลาสติก บริหารงานทัว่ไป 38,400 เฉพาะเจาะจง 15

48 ธนัวาคม 64- มีนาคม 65 ส านกัปลดั
โครงการออกประชาคมเพ่ือจดัท า
แผนพฒันาต าบล

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

10,000 เฉพาะเจาะจง 15

49 ธ.ค.64,มี.ค.65-มิ.ย65,ก.ย65 กองช่าง วสัดุส านกังาน เคหะและชุมชน            200,000 เฉพาะเจาะจง 7

50 ธ.ค.64,มี.ค.65-มิ.ย65,ก.ย65 กองช่าง วสัดุก่อสร้าง เคหะและชุมชน              30,000 เฉพาะเจาะจง 7

51 มกราคม 65 กองการศึกษา ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว การศึกษา              20,000 เฉพาะเจาะจง 7

52 มกราคม 65 กองการศึกษา ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ การศึกษา              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

53 มกราคม 65 กองการศึกษา ค่าวสัดุส านกังาน การศึกษา              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

54 ม.ค.-65 ส านกัปลดั
โครงการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลโนนทนั

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว
             20,000 เฉพาะเจาะจง 7

55 มกราคม - มีนาคม 65 คลงั ตูเ้อนกประสงค์ บริหารงานคลงั                8,000 เฉพาะเจาะจง 7

56 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายโรงไม ้ม.2 เคหะและชุมชน            268,000 เฉพาะเจาะจง 60

57 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง โครงการวางท่อระบายน ้าซอยสาม ม.3 เคหะและชุมชน            268,000 เฉพาะเจาะจง 60

58 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยหินลาด 
ม.4

เคหะและชุมชน            200,000 เฉพาะเจาะจง 60

59 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล สายวดัภูนอ้ย 
ม.6

เคหะและชุมชน            200,000 เฉพาะเจาะจง 60

60 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล สายวดัถ ้าน ้า
ทิพย ์ม.7

เคหะและชุมชน            268,000 เฉพาะเจาะจง 60

61 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมบ่อ
พกัภายในหมู่บา้น ม.8

เคหะและชุมชน            117,000 เฉพาะเจาะจง 45



ก ำหนด

แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ (วัน)
ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ต้องเร่ิมจัดหำ

หน่วยงำน

เจ้ำของเงิน
รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

62 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่สอร้างรางระบายน ้าพร้อมบ่อ
พกัซอยส่ีแยกกลางบา้น ม.8

เคหะและชุมชน              83,000 เฉพาะเจาะจง 45

63 มกราคม - มีนาคม 65 กองช่าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมบ่อ
พกัภายซอยคุม้น ้าแซบ ม.9

เคหะและชุมชน            200,000 เฉพาะเจาะจง 45

64 ม.ค-มี.ค.65 คลงั ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลงั 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 7

65  ม.ค. - มี.ค.65 กองสาธารณสุข วสัดุส านกังาน แผนงานสาธารณสุข              12,000 เฉพาะเจาะจง 7

66  ม.ค. - มี.ค.65 กองสาธารณสุข วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

67  ม.ค. - มี.ค.65 กองสาธารณสุข วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสาธารณสุข              30,000 เฉพาะเจาะจง 7

68 ม.ค. - มี.ค. 65
กองสวสัดิการ
และสงัคม วสัดุคอมพิวเตอร์

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

69 ม.ค. - มี.ค. 65 กองสวสัดิการ
และสงัคม

วสัดุส านกังาน สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

10,000 เฉพาะเจาะจง 7

70
ม.ค. - มี.ค. 65 กองสาธารณสุข ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

71
ม.ค. - มี.ค. 65 กองสาธารณสุข ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

72 ม.ค. - มี.ค. 65 กองสาธารณสุข ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานเคหะและ
ชุมชน

10,000 เฉพาะเจาะจง 7

73
มกราคม-เมษายน 65 ส านกัปลดั โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่ี

ส ารองน ้าภายใน

บริหารงานทัว่ไป 150,000 เฉพาะเจาะจง 7

74
มกราคม-มีนาคม 65 กองสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(โควิต-19)

แผนงานสาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

75 มกราคม-พฤษภาคม65 กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปา
เชือมสายสีรุ้ง ม.5

เคหะและชุมชน 198,000 เฉพาะเจาะจง 30

76
มกราคม - พฤษภาคม65 กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวดัภูนอ้ย

อ่างบอน ม.6

เคหะและชุมชน 68,000 เฉพาะเจาะจง 60



ก ำหนด

แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ (วัน)
ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ต้องเร่ิมจัดหำ

หน่วยงำน

เจ้ำของเงิน
รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

77
มกราคม - พฤษภาคม65 กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตรซอยลานยางพารา ม.9

เคหะและชุมชน 68,000 เฉพาะเจาะจง 30

78 มกราคม - พฤษภาคม65 กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรสายพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ ม.10

เคหะและชุมชน 118,000 เฉพาะเจาะจง 30

79

มกราคม - พฤษภาคม65 กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรโดยการลงหินคลุกสายใตว้ดั
อุทุมพรพิชยั ม.10

เคหะและชุมชน 150,000 เฉพาะเจาะจง 30

80
ม.ค. - มิ.ย. 65 กองสวสัดิการ

และสงัคม
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ สงัคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

81 มกราคม 65 - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจดัซ้ือวสัดุโมษณาและเผยแพร่ บริหารงานทัว่ไป              20,000 เฉพาะเจาะจง 7

82 ก.พ.-65 ส านกัปลดั
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของศูนยย์ติุธรรมชุมชน

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

             10,000
เฉพาะเจาะจง 7

83 ก.พ.-65 กองช่าง ครุภณัฑเ์กา้อ้ีส านกังาน จ านวน 3 ตวั เคหะและชุมชน                6,000
เฉพาะเจาะจง 7

84 ก.พ.-65 กองช่าง
จดัซ้ือตูเ้ช้ือมไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 
แอมป์

เคหะและชุมชน                7,000
เฉพาะเจาะจง 7

85 ก.พ.-65 กองช่าง
จดัซ้ือเคร่ืองตดัเหล็กแบบมือถือ ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 2200 วตัต์

เคหะและชุมชน                8,000
เฉพาะเจาะจง 7

86 ก.พ.-65 กองช่าง จดัซ้ือเล่ือยซกัใบไฟฟ้าแบบไร้สาย เคหะและชุมชน                5,500
เฉพาะเจาะจง 7

87 ก.พ.- มี.ค./ ก.ค. - ส.ค.65 กองสาธารณสุข ค่าจา้งเหมาบริการส ารวจสุนขัและแมว แผนงานสาธารณสุข              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

88 ก.พ.- มี.ค..65 ส านกัปลดั ครุภณัฑแ์ผงกนัจราจร
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน              25,400 เฉพาะเจาะจง 7



ก ำหนด

แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ (วัน)
ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ต้องเร่ิมจัดหำ

หน่วยงำน

เจ้ำของเงิน
รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

89 กุมภาพนัธ์ 65,กรกฎาคม65 กองช่าง ค่าวสัดุส านกังาน เคหะและชุมชน              25,000 เฉพาะเจาะจง 7

90 กุมภาพนัธ์ 65-กรกฎาคม65 กองช่าง วสัดุคอมพิวเตอร์ เคหะและชุมชน              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

91
มีนาคม-เมษายน65 กองสวสัดิการ

และสงัคม
โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของสภา
เด็กและเยาวชนต าบลโนนทนั

สงัคมสงเคราะห์ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

92 มีนาคม 2565 - มิถุนายน 2565 กองช่าง
โครงกรบุกเบิกพ้ืนท่ีแปลงปลูกผกัเกษตร
อินทรีย ์ม.5

เคหะและชุมชน              70,000 เฉพาะเจาะจง 30

93 มีนาคม - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป            110,000 เฉพาะเจาะจง 7

94 มีนาคม - กนัยายน 65 ส านกัปลดั ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป              10,000

เฉพาะเจาะจง 7

95 เมษายน - มิถุนายน 65 กองสาธารณสุข โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก แผนงานสาธารณสุข              70,000

เฉพาะเจาะจง 7

96
เม.ย. - พ.ค. 65 กองสวสัดิการ

และสงัคม
รายจ่ายเพ่ือไดม้าซ่ึงบริการ สงัคมสงเคราะห์ 2,000 เฉพาะเจาะจง 7

97
พ.ค. - มิ.ย. 65 กองสวสัดิการ

และสงัคม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามแนว
พระราชด าริ

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

98 มิ.ย.-65 ส านกัปลดั โครงการแกปั้ญหายาเสพติด
สร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน              20,000 เฉพาะเจาะจง 7

99 มิถุนายน65 กองช่าง
ค่าจา้งเหมาบริการตรวจสอบสภาพ
น ้าประปา

เคหะและชุมชน              10,000 เฉพาะเจาะจง 7



ก ำหนด

แผนงำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ (วัน)
ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ต้องเร่ิมจัดหำ

หน่วยงำน

เจ้ำของเงิน
รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

100  กรกฎาคม 2565 ส านกัปลดั
โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริม พ้ืนท่ีสีเขียว
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา 
สร้างป่า รักษน์ ้า

การเกษตร              10,000 เฉพาะเจาะจง 7

101 กรกฎาคม 65-สิงหาคม  65
กองสวสัดิการ
และสงัคม

โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
ศกัยภาพด าเนินงานกลุ่มอาชีพต่างๆ

สร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

             10,000 เฉพาะเจาะจง 7

102 กรกฎาคม 65-สิงหาคม  65 ส านกัปลดั
โครงการเท่ียวหอยหิน  กินล าไย ไหว้
หลวงปู่ ขาว

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว
           250,000 เฉพาะเจาะจง 7

103
สิงหาคม-กนัยายน65 กองสวสัดิการ

และสงัคม
โครงการพฒันาศกัยภาพให้กบัคนพิการ
และผูด้อ้ยโอกาสภายในต าบลโนนทนั

สงัคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7


