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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 



ท่านประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก

         บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

     1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันที ่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สถานะการเงินดังนี้

          1.1.1  เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน จ านวน 18,162,656.61  บาท

          1.1.2  เงินสะสม จ านวน 4,831,845.15    บาท

          1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,441,884.88    บาท

          1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย          จ านวน - โครงการ

                  รวม      -        บาท

          1.1.5  รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน              จ านวน - โครงการ

                  รวม      -        บาท

          1.1.6  เงินกู้คงค้าง           จ านวน - โครงการ

          (1)  รายรับจริงทัง้ส้ิน จ านวน 22,757,282.28 บาท ประกอบด้วย                             

                   หมวดภาษีอากร จ านวน 269,578.10      บาท

                   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 238,004.00      บาท

                   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 213,833.09      บาท

                   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน -                 บาท

                   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 464,736.40      บาท

                   หมาวดรายได้จากทุน จ านวน -                 บาท

                   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,159,968.69  บาท

                   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 6,411,162.00    บาท

ค าแถลงงบประมาณ
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ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. สถานะการคลัง

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



          (2)  เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                              จ านวน 7,805,742.00    บาท

          (3)  รายจ่ายจริงทัง้ส้ิน จ านวน 17,898,135.50 บาท ประกอบด้วย             

                   งบกลาง จ านวน 564,076.50      บาท

                   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า จ านวน 7,887,882.00    บาท

                   และค่าจ้างชั่วคราว)

                   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 4,875,726.00    บาท

                   และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

                   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) จ านวน 1,944,200.00    บาท

                   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านวน 716,751.00      บาท

                   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน 1,909,500.00    บาท

          (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ านวน 7,721,330.00    บาท

          (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 1,343,630.00    บาท
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2.1 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายไดจ้ัดเก็บเอง

     หมวดภาษีอากร 269,578.10     180,000.00     268,100.00     

          ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 132,415.50      50,000.00        130,000.00      

          ภาษีบ ารุงท้องที่ 121,431.60      120,000.00      121,100.00      

          ภาษีปา้ย 15,731.00        10,000.00        17,000.00        

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 238,004.00     190,000.00     219,900.00     

         ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                 -                 600.00            

         ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะมูลฝอย 176,820.00      160,000.00      180,000.00      

         ค่าธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล -                 -                 5,000.00         

         ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนพาณิชย์ 350.00            200.00            500.00            

         ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,400.00        12,000.00        12,000.00        

         ค่าปรับการผิดสัญญา 5,134.00         2,800.00         2,500.00         

         ค่าใบอนญุาตประกอบการค้า ส าหรับกิจการที่เปน็ 37,300.00        15,000.00        18,000.00        

อันตรายต่อสุขภาพ

         ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                 -                 800.00            

         ค่าใบอนญุาตอื่นๆ -                 -                 500.00            

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 213,833.09     120,000.00     120,000.00     

          ค่าดอกเบีย้เงินฝาก 213,833.09      120,000.00      120,000.00      

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 464,736.40 28,000.00       15,000.00       

          ค่าขายแบบแปลน 113,500.00 20,000.00        10,000.00        

          ค่ารายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 351,236.40 8,000.00         5,000.00         

หมวดรายไดจ้ากทุน

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 1,186,151.59  518,000.00     623,000.00     
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รายรับ



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายรับ

รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,159,968.69 12,682,000.00 12,977,000.00 

          ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน -                 50,000.00        230,000.00      

          ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนกระจายอ านาจ 7,204,337.04    7,400,000.00    7,230,000.00    

          ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,998,531.73    2,000,000.00    2,000,000.00    

          ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,663.96        22,000.00        37,000.00        

          ภาษีสุรา 1,061,621.61    850,000.00      1,000,000.00    

          ภาษีสรรพสามิต 1,828,918.19    1,580,000.00    1,850,000.00    

          ค่าภาคหลวงแร่ 27,646.84        30,000.00        30,000.00        

          ค่าภาคหลวงปโิตเลียม 52,371.32        70,000.00        50,000.00        

          ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธินติิกรรม/ที่ดิน 2,947,878.00    680,000.00      550,000.00      

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 15,159,968.69 12,682,000.00 12,977,000.00 

ส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    หมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป 6,411,162.00    6,800,000.00    14,400,000.00  

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6,411,162.00  6,800,000.00  14,400,000.00 
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รวม 22,757,282.28 20,000,000.00 28,000,000.00 



2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง 564,076.50      715,280.00      8,222,280.00    

     งบบุคลากร 7,887,882.00    8,609,320.00    9,630,520.00    

     งบด าเนินงาน 4,875,726.00    6,537,500.00    6,722,800.00    

     งบลงทุน 1,944,200.00    2,167,100.00    1,796,400.00    

     งบรายจ่ายอื่นๆ 716,751.00      20,000.00        25,000.00        

     งบเงินอุดหนุน 1,909,500.00    1,950,800.00    1,603,000.00    

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,898,135.50 20,000,000.00 28,000,000.00 

รวม 17,898,135.50 20,000,000.00 28,000,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ
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ส่วนที ่2 
 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 



ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป  (00100)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 10,223,920          

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 110,000              

ดา้นบริการชมุชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศึกษา  (00210) 4,704,300           

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 36,500               

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 696,000              

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 3,202,000           

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 110,000              

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 166,000              

ดา้นการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร  (00320) 529,000              

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน   (00400)

แผนงานงบกลาง  (00410) 8,222,280           

28,000,000         
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ

ดา้น

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก



                        งาน งานบรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง
         งบ (00111) (00113)
งบบคุลากร 5,563,920                  1,476,000                  7,039,920                  
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920                    0 2,743,920                    
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,820,000                    1,476,000                    4,296,000                    
งบด าเนินงาน 1,849,000                  1,201,000                  3,050,000                  
     ค่าตอบแทน 370,000                      386,000                      756,000                      
     ค่าใช้สอย 620,000                      595,000                      1,215,000                    
     ค่าวสัดุ 374,000                      220,000                      594,000                      
     ค่าสาธารณูปโภค 485,000                      0 485,000                      
งบลงทนุ 0 77,000                      77,000                      
     ค่าครุภณัฑ์ 0 77,000                        77,000                        
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000                      0 25,000                      
     รายจ่ายอื่น 25,000                        0 25,000                        
งบเงนิอุดหนุน 32,000                      0 32,000                      
     เงินอุดหนุน 32,000                        0 32,000                        

รวม 7,469,920                  2,754,000                  10,223,920                 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
                        งาน งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน

         งบ ความสงบภายใน (00121) และระงบัอัคคีภัย (00123)

งบด าเนินงาน 60,000                      50,000                      110,000                     
     ค่าใช้สอย 50,000                        50,000                        100,000                      
     ค่าวสัดุ 10,000                        0 10,000                        

รวม 60,000                      50,000                      110,000                     

รวม

รวม
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก

อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)



แผนงานการศึกษา (00210)
                        งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ งานระดับก่อนวัยเรยีน

         งบ การศึกษา (00211) และประถมศึกษา (00212)
งบบคุลากร 506,000                     591,600                     1,097,600                  
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 506,000                      591,600                      1,097,600                    
งบด าเนินงาน 220,000                     1,818,300                  2,038,300                  
     ค่าตอบแทน 70,000                        30,000                        100,000                      
     ค่าใช้สอย 70,000                        802,800                      872,800                      
     ค่าวสัดุ 80,000                        965,500                      1,045,500                    
     ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000                        20,000                        
งบลงทนุ 0 17,400                      17,400                      
     ค่าครุภณัฑ์ 0 8,000                          8,000                          
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 9,400                          9,400                          
งบเงนิอุดหนุน 0 1,551,000                  1,551,000                  
     เงินอุดหนุน 0 1,551,000                    1,551,000                    

รวม 726,000                     3,978,300                  4,704,300                  

แผนงานสาธารณสุข (00220)
                        งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ

         งบ งานสาธารณสุข (00221)
งบด าเนินงาน 36,500                      36,500                      
     ค่าใช้สอย 36,500                        36,500                        

รวม 36,500                      36,500                      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
                        งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ งานสวัสดิการสังคม

         งบ สังคมสงเคราะห ์(00231) และสังคมสงเคราะห์
งบบคุลากร 516,000                     0 516,000                     
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 516,000                      0 516,000                      
งบด าเนินงาน 160,000                     20,000                      180,000                     
     ค่าตอบแทน 60,000                        0 60,000                        
     ค่าใช้สอย 50,000                        20,000                        70,000                        
     ค่าวสัดุ 50,000                        0 50,000                        

รวม 676,000                     20,000                      696,000                     

รวม

รวม

รวม
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แผนงานเคหะและชมุชน (00240)
                        งาน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมูลฝอย

         งบ เคหะและชุมชน (00241) (00242) และสิ่งปฎิกูล (00244)

งบบคุลากร 977,000                    0 0 977,000              
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 977,000                      0 0 977,000               
งบด าเนินงาน 347,000                    100,000                 560,000              1,007,000           
     ค่าตอบแทน 127,000                      0 0 127,000               
     ค่าใช้สอย 70,000                       100,000                  510,000               680,000               
     ค่าวสัดุ 150,000                      0 50,000                 200,000               
งบลงทนุ 400,000                    818,000                 0 1,218,000           
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 400,000                      818,000                  0 1,218,000             

รวม 1,724,000                  918,000                 560,000              3,202,000           

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (00250)
                        งาน งานสง่เสริมและสนับสนุน

         งบ ความเขม้แขง็ชมุชน (00252) รวม
งบด าเนินงาน 90,000                      90,000                   
     ค่าใช้สอย 90,000                       90,000                    
งบเงนิอุดหนุน 20,000                      20,000                   
     เงินอุดหนุน 20,000                       20,000                    

รวม 110,000                    110,000                 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
                        งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

         งบ (00262) ทอ้งถ่ิน (00263)
งบด าเนินงาน 110,000                    56,000                   166,000              
     ค่าใช้สอย 110,000                      56,000                    166,000               

รวม 110,000                    56,000                   166,000              

แผนงานการเกษตร (00320)
                        งาน งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ า

         งบ (00321) และปา่ไม้ (00322)
งบด าเนินงาน 35,000                      10,000                   45,000                
     ค่าใช้สอย 30,000                       10,000                    40,000                 
     ค่าวสัดุ 5,000                         0 5,000                  
งบลงทนุ 0 484,000                 484,000              
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 484,000                  484,000               

รวม 35,000                      494,000                 529,000              

รวม

รวม

รวม
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แผนงานงบกลาง (00410)
                        งาน งบกลาง

         งบ (00411)
งบกลาง 8,222,280                  8,222,280                  
     งบกลาง 8,222,280                    8,222,280                    

รวม 8,222,280                  8,222,280                  

12
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โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2554) 

มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

และโดยอนุมัติของนายอ าเภอจัตุรัส

ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 28,000,000   บาท

ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ยอดรวม

 ดา้นบริหารงานทัว่ไป  (00100)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 10,223,920   

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 110,000       

ดา้นบริการชมุชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศึกษา  (00210) 4,704,300    

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 36,500        

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 696,000       

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 3,202,000    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 110,000       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 166,000       

ดา้นการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร  (00320) 529,000       

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (00400)

แผนงานงบกลาง  (00410) 8,222,280    

28,000,000  

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก

อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ

แผนงาน

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น
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ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
-

ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

ข้อ  7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที ่ 29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559

(ลงนาม)                  สุขสันต์  ช านาญกุล

(ลงนาม)  อนุชา  เจริญรักษ์

14

(นายอนุชา  เจริญรักษ)์
นายอ าเภอจัตุรัส

อนุมตัิ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
(นายสุขสันต์    ช านาญกุล)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
หมวดภาษีอากร
  ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 50,000            160.00 % 130,000          

ภาษีบ ารุงท้องที่ 120,000          0.92 % 121,100          
ภาษีป้าย 10,000            70.00 % 17,000            

รวมหมวดภาษีอากร 180,000         48.94 % 268,100         
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                100.00 % 600                
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 160,000          12.50 % 180,000          
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล -                100.00 % 5,000             
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 200                150.00 % 500                
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,000            0.00 % 12,000            
ค่าปรับการผิดสัญญา 2,800             -10.71 % 2,500             
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า ส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,000            20.00 % 18,000            
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                100.00 % 800                
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ -                100.00 % 500                

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 190,000         15.74 % 219,900         

รายรับจริง
ยอดตา่ง (%)
ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายรับจริง

ยอดตา่ง (%)
ประมาณการ

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้เงินฝาก 120,000          0.00 % 120,000          

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 120,000         0.00 % 120,000         
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 20,000            -50.00 % 10,000            
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8,000             -37.50 % 5,000             

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 28,000           -46.43 % 15,000           
หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 50,000            360.00 % 230,000          
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,400,000       -2.30 % 7,230,000       
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,000,000       0.00 % 2,000,000       
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,000            68.18 % 37,000            
ภาษีสุรา 850,000          17.65 % 1,000,000       
ภาษีสรรพสามิต 1,580,000       17.09 % 1,850,000       
ค่าภาคหลวงแร่ 30,000            0.00 % 30,000            
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,000            -28.57 % 50,000            
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 680,000          -19.12 % 550,000          

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,682,000     2.33 % 12,977,000     
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายรับจริง

ยอดตา่ง (%)
ประมาณการ

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 6,800,000       2.16 % 6,946,800       
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ -                100.00 % 5,533,200       
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ -                100.00 % 1,920,000       

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 6,800,000       111.76 % 14,400,000     
รวมทุกหมวด 20,000,000     40.00 % 28,000,000     
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ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น     28,000,000 บาท แยกเป็น

หมวดภาษีอากร รวม 268,100     บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 130,000      บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน
ภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน 121,100      บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน
ภาษีป้าย  จ านวน 17,000        บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 219,900     บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 600            บาท
ประมาณการต้ังขึ้นใหม่ เนื่องจาก อบต.จัดเก็บตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 180,000      บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน 5,000         บาท
ประมาณการต้ังขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500            บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 12,000        บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 2,500         บาท
ประมาณการต่ ากว่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า ส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 18,000        บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 800            บาท
ประมาณการต้ังขึ้นใหม่ เนื่องจาก อบต.จัดเก็บตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 500            บาท
ประมาณการต้ังขึ้นใหม่ เนื่องจาก อบต.จัดเก็บตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ
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รายไดจ้ัดเก็บ



หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน รวม 120,000     บาท
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จ านวน 120,000      บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจจุบัน
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 15,000       บาท

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000        บาท
ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีรั่บจริงในปัจุบัน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 5,000         บาท
ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,977,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 230,000      บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,230,000   บาท

ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,000,000   บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 37,000        บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ภาษีสุรา จ านวน 1,000,000   บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,850,000   บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000        บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000        บาท

ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น จ านวน 550,000      บาท

ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปัจจุบัน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 14,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  จ านวน 6,946,800   บาท

ประมาณการต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปี 2558
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 5,533,200   บาท

ประมาณการต้ังรับใหม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ จ านวน 1,920,000   บาท
หรือทุพพลภาพ

ประมาณการต้ังรับใหม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ไป

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080        0.00 % 514,080        
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120          0.00 % 42,120          
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120          0.00 % 42,120          
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 86,400          0.00 % 86,400          
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 2,059,200      0.00 % 2,059,200      

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,743,920     0.00 % 2,743,920     
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,490,000      4.03 % 1,550,000      
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 67,200          25.00 % 84,000          
เงินประจ าต าแหน่ง 109,200        15.38 % 126,000        
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 996,000        -2.61 % 970,000        
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 84,000          7.14 % 90,000          
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,746,400     2.68 % 2,820,000     

รวมงบบุคลากร 5,490,320     1.34 % 5,563,920     
งบด าเนินการ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 215,000        10.42 % 240,000        
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000          -100.00 % 10,000          
ค่าเช่าบ้าน 99,600          -10.67 % 90,000          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000          0.00 % 30,000          

รวมค่าตอบแทน 364,600       1.46 % 370,000       
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 444,000        -13.85 % 390,000        
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000          -25.00 % 40,000          
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 20,000          -100.00 % 10,000          
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 90,000          -28.57 % 70,000          
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น 30,000          -200.00 % 10,000          
ค่าตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ 50,000          -150.00 % 20,000          
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 10,000          0.00 % 10,000          
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืชข้างถนนและแหล่งน้ าสาธารณะ -               100.00 % 20,000          
โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หนองบัวโคก ให้มีประสิทธิภาพ 20,000          33.33 % 30,000          
โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที ่(อบต.พบประชาชน) 20,000          0.00 % 20,000          

รวมค่าใชส้อย 734,000       -18.39 % 620,000       
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000        -4.84 % 124,000        
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000          0.00 % 20,000          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000        20.00 % 150,000        
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000          0.00 % 10,000          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000          0.00 % 70,000          

รวมค่าวัสดุ 350,000       6.42 % 374,000       
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 350,000        -16.67 % 300,000        
ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000          -50.00 % 10,000          
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000          33.33 % 15,000          
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 180,000        -12.50 % 160,000        

รวมค่าสาธารณูปโภค 555,000       -14.43 % 485,000       
รวมงบด าเนินงาน 2,003,600     -8.36 % 1,849,000     
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 20,000          -100.00 % -               
จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 6,500           -100.00 % -               

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) 20,000          -100.00 % -               

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 23,000          -100.00 % -               
จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทัว่ไป 3,100           -100.00 % -               

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,600         -100.00 % -              
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างป้ายจราจรแนะน าหมู่บ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์ 70,000          -100.00 % -               

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 70,000         -100.00 % -              
รวมงบลงทุน 142,600       -100.00 % -              

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น 20,000          25.00 % 25,000          
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000         25.00 % 25,000         
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000         25.00 % 25,000         

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 32,000          0.00 % 32,000          
รวมเงินอุดหนุน 32,000         0.00 % 32,000         

รวมงบเงินอุดหนุน 32,000         0.00 % 32,000         
รวมงานบริหารงานทัว่ไป 7,688,520     -2.84 % 7,469,920     

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,070,000      2.24 % 1,094,000      
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 10,000          0.00 % 10,000          
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000          0.00 % 42,000          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,000        0.00 % 300,000        
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 30,000          0.00 % 30,000          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,452,000     1.65 % 1,476,000     
รวมงบบุคลากร 1,452,000     1.65 % 1,476,000     
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 200,000        25.00 % 250,000        
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000          -66.67 % 10,000          
ค่าเช่าบ้าน 120,000        -20.00 % 96,000          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000          0.00 % 30,000          

รวมค่าตอบแทน 380,000       1.58 % 386,000       
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 350,000        -8.57 % 320,000        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 65,000          0.00 % 65,000          
โครงการจัดท าข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000        0.00 % 100,000        
โครงการเติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิดประชาชน -               100.00 % 10,000          

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000        0.00 % 100,000        
รวมค่าใชส้อย 615,000       -3.25 % 595,000       

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 100,000        0.00 % 100,000        
วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000          20.00 % 60,000          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000          -14.29 % 60,000          
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมค่าวัสดุ 220,000       0.00 % 220,000       
รวมงบด าเนินงาน 1,215,000     -1.15 % 1,201,000     

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ -               100.00 % 28,000          
จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) -               100.00 % 13,000          
จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 26,000          0.00 % 26,000          

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000          -66.67 % 10,000          
รวมค่าครุภัณฑ์ 56,000         37.50 % 77,000         

รวมงบลงทุน 56,000         37.50 % 77,000         
รวมงานบริหารงานคลัง 2,723,000     1.14 % 2,754,000     

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,411,520   -1.80 % 10,223,920   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 20,000          -100.00 % -               
รวมค่าตอบแทน 20,000         -100.00 % -              
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000          -100.00 % -               
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 20,000          -50.00 % 10,000          
โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.หนองบัวโคก 40,000          -100.00 % -               
โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ -               100.00 % 40,000          

รวมค่าใชส้อย 80,000         -37.50 % 50,000         
ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 40,000          -100.00 % -               
วัสดุอื่น 40,000          -75.00 % 10,000          

รวมค่าวัสดุ 80,000         -87.50 % 10,000         
รวมงบด าเนินงาน 180,000       -66.67 % 60,000         

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 180,000       -66.67 % 60,000         
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -               100.00 % 50,000          

รวมค่าใชส้อย -              100.00 % 50,000         
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รวมงบด าเนินงาน -              100.00 % 50,000         
รวมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย -              100.00 % 50,000         

รวมแผนงานการักษาความสงบภายใน 180,000       -38.89 % 110,000       

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 285,000        7.37 % 306,000        
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000          0.00 % 42,000          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 122,000        9.84 % 134,000        
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000          0.00 % 24,000          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 473,000       6.98 % 506,000       
รวมงบบุคลากร 473,000       6.98 % 506,000       

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 40,000          25.00 % 50,000          
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000          0.00 % 10,000          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000          0.00 % 10,000          

รวมค่าตอบแทน 60,000         16.67 % 70,000         
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ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000          -16.67 % 50,000          
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000          0.00 % 20,000          
รวมค่าใชส้อย 80,000         -12.50 % 70,000         

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 30,000          66.67 % 50,000          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000          0.00 % 30,000          

รวมค่าวัสดุ 60,000         33.33 % 80,000         
รวมงบด าเนินงาน 200,000       10.00 % 220,000       

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 673,000       7.88 % 726,000       
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน -               100.00 % 231,600        
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -               100.00 % 324,000        
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง -               100.00 % 36,000          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) -              100.00 % 591,600       
รวมงบบุคลากร -              100.00 % 591,600       
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งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 30,000          0.00 % 30,000          
รวมค่าตอบแทน 30,000         0.00 % 30,000         

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 174,000        -2.30 % 170,000        
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000          0.00 % 10,000          
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 4,000           -100.00 % -               
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000          -66.67 % 10,000          
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองและจัดท าแผนการศึกษา 10,000          -100.00 % -               
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ การประกันคุณภาพภายใน 5,000           -100.00 % -               
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,400        59.12 % 602,800        

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000          -50.00 % 10,000          
รวมค่าใชส้อย 499,400       60.75 % 802,800       

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 30,000          0.00 % 30,000          
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000          0.00 % 20,000          
ค่าอาหารเสริม (นม) 815,500        4.90 % 855,500        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000          0.00 % 30,000          
วัสดุการศึกษา 63,000          -52.38 % 30,000          

รวมค่าวัสดุ 958,500       0.73 % 965,500       
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000          0.00 % 10,000          
ค่าน้ าประปา 10,000          0.00 % 10,000          

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,000         0.00 % 20,000         
รวมงบด าเนินงาน 1,507,900     20.58 % 1,818,300     

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 20,000          -100.00 % -               
จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับเด็กปฐมวัย 20,000          -100.00 % -               
จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-3 -               100.00 % 8,000           

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000         -80.00 % 8,000           
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคาร
หรือสถานทีร่าชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการเดินสายไฟแรงต่ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 47,000          -100.00 % -               
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อาคารต่างๆ
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก 57,000          -100.00 % -               
โครงการติดต้ังมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก -               100.00 % 9,400           

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 41,000          -100.00 % -               

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 145,000       -93.52 % 9,400           
รวมงบลงทุน 185,000       -90.59 % 17,400         

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,683,000      -7.84 % 1,551,000      
รวมเงินอุดหนุน 1,683,000     -7.84 % 1,551,000     

รวมงบเงินอุดหนุน 1,683,000     -7.84 % 1,551,000     
รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,375,900     17.84 % 3,978,300     

รวมแผนงานการศึกษา 4,048,900     16.19 % 4,704,300     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000          -100.00 % -               
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -               100.00 % 36,500          

รวมค่าใชส้อย 30,000         21.67 % 36,500         
รวมงบด าเนินงาน 30,000         21.67 % 36,500         

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 165,000        -100.00 % -               
รวมเงินอุดหนุน 165,000       -100.00 % -              

รวมงบเงินอุดหนุน 165,000       -100.00 % -              
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 195,000       -81.28 % 36,500         

รวมแผนงานสาธารณสุข 195,000       -81.28 % 36,500         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 308,000        7.14 % 330,000        
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000          0.00 % 42,000          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 120,000        0.00 % 120,000        
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000          0.00 % 24,000          
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รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 494,000       4.45 % 516,000       
รวมงบบุคลากร 494,000       4.45 % 516,000       

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 36,000          11.11 % 40,000          
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000          0.00 % 10,000          
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000          0.00 % 10,000          

รวมค่าตอบแทน 56,000         7.14 % 60,000         
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000          0.00 % 30,000          
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000          0.00 % 20,000          
รวมค่าใชส้อย 50,000         0.00 % 50,000         

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 20,000          0.00 % 20,000          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000          0.00 % 30,000          

รวมค่าวัสดุ 50,000         0.00 % 50,000         
รวมงบด าเนินงาน 156,000       2.56 % 160,000       
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 6,500           -100.00 % -               

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,500           -100.00 % -              
รวมงบลงทุน 6,500           -100.00 % -              

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 656,500       2.97 % 676,000       
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส 
"บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน"ี -               100.00 % 20,000          

รวมค่าใชส้อย -              100.00 % 20,000         
รวมงบด าเนินงาน -              100.00 % 20,000         

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ -              100.00 % 20,000         
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 656,500       5.68 % 696,000       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 250,000        90.00 % 475,000        
เงินประจ าต าแหน่ง -               100.00 % 42,000          
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000        0.00 % 400,000        
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 50,000          20.00 % 60,000          

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 700,000       39.57 % 977,000       
รวมงบบุคลากร 700,000       39.57 % 977,000       

งบด าเนินการงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 40,000          87.50 % 75,000          
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000          0.00 % 10,000          
ค่าเช่าบ้าน -               100.00 % 42,000          

รวมค่าตอบแทน 50,000         154.00 % 127,000       
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000          100.00 % 40,000          
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000          200.00 % 30,000          
รวมค่าใชส้อย 30,000         133.33 % 70,000         

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 30,000          0.00 % 30,000          
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000        -80.00 % 20,000          
วัสดุก่อสร้าง 80,000          -37.50 % 50,000          
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          0.00 % 20,000          
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000          0.00 % 30,000          

รวมค่าวัสดุ 260,000       -42.31 % 150,000       
รวมงบด าเนินงาน 340,000       2.06 % 347,000       

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000          -100.00 % -               

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000         -100.00 % -              
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารทีจ่อดรถส่วนกลาง 50,000          -100.00 % -               

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 300,000        33.33 % 400,000        
รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 350,000       14.29 % 400,000       

รวมงบลงทุน 371,000       7.82 % 400,000       
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,411,000     22.18 % 1,724,000     

งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -               100.00 % 100,000        

รวมค่าใชส้อย 2,432,000     -95.89 % 100,000       
รวมงบด าเนินงาน 2,432,000     -95.89 % 100,000       

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังถนนเพือ่การเกษตร
สายดอนอีดาว ถึงสายหนองกระโดน ม.7 450,000        -100.00 % -               
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ าหมู่ที ่5
บริเวณไร่นางทองคูณ ถึงไร่นายประดิษฐ์ฯ 356,000        -100.00 % -               
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.11 -               100.00 % 381,000        
สายจากทางแยกโรงเรียนบ้านหนองโสน - บ้านนายณรงค์ ภูป่ระกิจ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที ่3 -               100.00 % 49,000          
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.8
เร่ิมจากหน้าบ้านนายประยูร หัดจุมพล - บ้านนายโหล ปิน่มาลัย -               100.00 % 388,000        

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 806,000       1.49 % 818,000       
รวมงบลงทุน 806,000       1.49 % 818,000       

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,800          -100.00 % -               

รวมเงินอุดหนุน 50,800         -100.00 % -              
รวมงบเงินอุดหนุน 50,800         -100.00 % -              
รวมงานไฟฟ้าถนน 856,800       7.14 % 918,000       

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 470,000        -4.26 % 450,000        
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000          100.00 % 60,000          

รวมค่าใชส้อย 500,000       2.00 % 510,000       
ค่าวัสดุ
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000          0.00 % 50,000          
วัสดุอื่น 60,000          -100.00 % -               

รวมค่าวัสดุ 110,000       150.00 % 50,000         
รวมงบด าเนินงาน 610,000       21.62 % 560,000       

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 610,000       21.62 % 560,000       
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 2,877,800     81.23 % 3,202,000     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนา อบต.หนองบัวโคก 20,000          0.00 % 20,000          
โครงการจัดประชุมบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน
ส่วนราชการ กับ อบต.หนองบัวโคก 20,000          0.00 % 20,000          
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000          -33.33 % 20,000          
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับการท าดอกไม้จันและพวงหรีด -               100.00 % 30,000          

รวมค่าใชส้อย 70,000         28.57 % 90,000         
รวมงบด าเนินงาน 70,000         28.57 % 90,000         
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ประมาณการรายจ่ายจริง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 20,000          0.00 % 20,000          
รวมเงินอุดหนุน 20,000         0.00 % 20,000         

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000         0.00 % 20,000         
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 90,000         22.22 % 110,000       

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 90,000         22.22 % 110,000       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวโคก 80,000          37.50 % 110,000        

รวมค่าใชส้อย 80,000         37.50 % 110,000       
รวมงบด าเนินงาน 80,000         37.50 % 110,000       

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 80,000         37.50 % 110,000       
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย
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ประมาณการรายจ่ายจริง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี 50,000          -90.00 % 5,000           
โครงการจัดงานวันกตัญญู/วันผู้สูงอายุ 30,000          66.67 % 50,000          
โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 5,000           -80.00 % 1,000           
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 10,000          -100.00 % -               
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง และประชาชน 20,000          -100.00 % -               

รวมค่าใชส้อย 115,000       -51.30 % 56,000         
รวมงบด าเนินงาน 115,000       -51.30 % 56,000         

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 115,000       -51.30 % 56,000         
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 195,000       -14.87 % 166,000       

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ -               100.00 % 30,000          

รวมค่าใชส้อย -              100.00 % 30,000         
ค่าวัสดุ

43



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ยอดตา่ง (%)
ประมาณการรายจ่ายจริง

วัสดุการเกษตร 20,000          -75.00 % 5,000           
รวมค่าวัสดุ 20,000         -75.00 % 5,000           

รวมงบด าเนินงาน 20,000         75.00 % 35,000         
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000         75.00 % 35,000         

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างพืน้ทีสี่เขียว 10,000          0.00 % 10,000          
รวมค่าใชส้อย 10,000         0.00 % 10,000         

รวมงบด าเนินงาน 10,000         0.00 % 10,000         
งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณนานายเพชร หมู่ที ่10 200,000        -100.00 % -               
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยล าอินทร์ หมู่ที ่3 
บริเวณนานายค ารณ กระตุดเงิน 200,000        -100.00 % -               
โครงการขุดลอกห้วยโกรกลึก หมู่ที ่4 50,000          -100.00 % -               
โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที ่6 บริเวณสระหนองแดง 150,000        -100.00 % -               
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โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ ม.7 -               100.00 % 484,000        
รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 600,000       -19.33 % 484,000       

รวมงบลงทุน 600,000       -19.33 % 484,000       
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 610,000       -19.02 % 494,000       

รวมแผนงานการเกษตร 630,000       -16.03 % 529,000       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,000        13.85 % 148,000        
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ -               100.00 % 5,533,200      
เบีย้ความพิการ -               100.00 % 1,920,000      
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 53,000          0.00 % 53,000          
ส ารองจ่าย 320,280        3.68 % 332,080        
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 80,000          25.00 % 100,000        
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 132,000        3.03 % 136,000        

รวมงบกลาง 715,280       1049.52 % 8,222,280     
รวมแผนงานงบกลาง 715,280       1049.52 % 8,222,280     

รวมทุกแผนงาน 20,000,000 40.00 % 28,000,000 
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 รายงานรายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภมูิ



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น  28,000,000 บาท  
จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทั่วไป รวม 7,469,920 บาท
งบบุคลากร รวม 5,563,920 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,743,920 บาท
 เงินเดือน นายก/รองนายก จ านวน 514,080    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายก อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก จ านวน 42,120      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน 86,400      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2,059,200  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          1.2 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,820,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,550,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังนี้
1) ปลัด อบต.

………………...…………..

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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2) หัวหน้าส านักปลัด อบต.
3) นักตรวจสอบภายในช านาญการ
4) นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000      บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัด อบต.ระดับ 8
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 970,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง อบต. ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
5) นักการภารโรง
6) คนงานทัว่ไป
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 90,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน รวม 1,849,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000    บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 240,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก      
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

           2.2 ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย รวม 620,000    บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 390,000    บาท

1) ค่าจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิมพ์  ต้ังไว้ 10,000  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิมพ์
ส าหรับให้บริการประชาชนทีม่าใช้บริการในส านักงาน อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ต้ังไว้ 80,000 บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
3) ค่าท าประกันภัยรถยนต์ชั้น 3  ต้ังไว้ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการของ อบต.
เช่น การจ้างท าวารสาร การเผยแพรข่าวสารของ อบต.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าปรับปรุงเว็บไซด์ อบต.หนองบัวโคก ต้ังไว้ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซด์ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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6) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ต้ังไว้ 90,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของ อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 115 ล าดับที ่2
7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังไว้ 170,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
ค่าจ้างเหมาดายวัชพืช ค่าจ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาเย็บปกเอกสาร หนังสือ ฯลฯ
และจ้างเหมาปฏิบัติงานในภารกิจของ อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000      บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
การตรวจเยี่ยมของหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ต้ังไว้ 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ รวมทัง้การประชุมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทีม่ีความจ าเป็นและความเหมาะสม
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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    ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. จ านวน 10,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 108 ล าดับที ่3

   ค่าตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ จ านวน 20,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ 
เป็นค่ารังวัด ค่าชี้แนวเขต ค่าหลักเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 117 ล าดับที ่14

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพวงมาลาในงานวันปิยะมหาราช และการจัดซ้ือดอกไม้
ในงานพิธีการต่างๆ หรืออื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องตามความจ าเป็น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก าจัดวัชพืชข้างถนน และแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 20,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 102 ล าดับที ่2

   โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หนองบัวโคก ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 30,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการฯ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 106 ล าดับที ่3

   โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที ่(อบต.พบประชาชน) จ านวน 20,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกบริการเคล่ือนทีใ่ห้บริการประชาชน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 115 ล าดับที ่5
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ค่าวัสดุ รวม 374,000    บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 124,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 74,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 20,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก   
หัวเทียน แบตเตอร่ี ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถจักรยานยนต์
รถยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการปิดประกาศ 
และโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของ อบต. เช่น แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ 
วัสดุประกอบท าป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ ทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์ เมมโมร่ี แรม 
เคร่ืองอ่านข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000    บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์
ส าหรับทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 160,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ อบต.
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000     บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000     บาท
รายจ่ายอื่น จ านวน 25,000      บาท
   ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหา
   หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่น และ/หรือส่ิงก่อสร้าง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบัน ส ารวจ หรือวิจัย 
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ารับบริการ ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 117  ล าดับที ่15

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000     บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000     บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 32,000      บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม ต้ังไว้ 32,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของการบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 110 ล าดับที ่7
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,754,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,476,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,476,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,094,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังนี้
1)   ผู้อ านวยการกองคลัง
2)   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
3)   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
4)   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ตามคุณวุฒิ
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง อบต. ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2) คนงานทัว่ไป
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน รวม 1,201,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 386,000    บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 250,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใชส้อย รวม 595,000    บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 320,000    บาท

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ต้ังไว้ 100,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการของ อบต.
เช่น การจ้างท าวารสาร การเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังไว้ 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ค่าจ้างเหมาดายวัชพืช 
จ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาเย็บปกเอกสาร หนังสือ 
และค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานในภารกิจของ อบต.หนองบัวโคก ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 65,000      บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของ บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดท าข้อมูลแผนทีภ่าษ/ี
ทะเบียนทรัพย์สิน เพือ่น าไปใช้ในการเพิม่ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 114 ล าดับที ่1

   โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ชิดประชาชน จ านวน 10,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการฯ
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 115 ล าดับที ่1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ทีช่ ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองอัดส าเนา
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 220,000    บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ ใบเสร็จ แบบบัญชีต่างๆ
วัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น แก้วน้ า ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 77,000     บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000     บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน
   จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 28,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 119 ล าดับที ่25

   จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 13,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
 1920 x 1080 พิกเซล

2) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือ่การเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ
เพลง และภาพยนต์

6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 
7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 119 ล าดับที ่26

        จัดซ้ือตู้เหล็ก2บาน(มอก.)   จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 26,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 4 หลัง
ใช้ในการจัดเก็บเอกสารในกองคลัง อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ราคากลางตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 116 ล าดับที ่10
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 60,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 50,000     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล จ านวน 10,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 95 ล าดับที ่11

   โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 40,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏ

ค่าวัสดุ รวม 10,000     บาท
วัสดุอื่น จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีรั่กษาความสงบเรียบร้อย
การบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร.อบต.หนองบัวโคก
ได้แก่ ไฟฉาย กระบองไฟ แผงกั้นจราจร เส้ือสะท้อนแสง และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฎในแผนพัฒนา อบต.หนองบัวโคกสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 ล าดับที ่14

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
…………………………………...…………..
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งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 50,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 50,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 50,000     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 50,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 97 ล าดับที ่22
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 726,000      บาท
 งบบุคลากร รวม 506,000      บาท

          1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 506,000      บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 306,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 134,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน รวม 220,000      บาท
          2.1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน รวม 70,000       บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 50,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
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           2.2 ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย รวม 70,000       บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000        บาท
   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ต้ังไว้ 50,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000       บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,978,300 บาท
งบบุคลากร รวม 591,600      บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 591,600      บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 231,600      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งบด าเนินงาน รวม 1,818,300   บาท
          2.1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน รวม 30,000       บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          1.1 ค่าใชส้อย ค่าใชส้อย รวม 802,800      บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 170,000      บาท

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ต้ังไว้ 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
เช่น ค่าจ้างเหมาดายวัชพืช ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000        บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เงินรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 90 ล าดับที ่2
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   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 602,800      บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก
ต้ังไว้ 73,100 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองบัวโคก ต้ังไว้ 66,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
3) สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก
ต้ังไว้ 272,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 82 ล าดับที ่3
4) สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก
ต้ังไว้ 191,300 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 82 ล าดับที ่3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์
ครุภัณฑ์อื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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          1.2 ค่าวัสดุค่าวัสดุ รวม 965,500      บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ าด่ืม ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น แก้วน้ า ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 855,500      บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ต้ังไว้ 698,000  บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 81 ล าดับที ่6
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก  ต้ังไว้ 82,500 บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 81 ล าดับที ่2
3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก  ต้ังไว้ 75,000 บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 81 ล าดับที ่2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น หนังสือเรียน สมุด เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000       บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 17,400       บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000         บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน
   จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-3 จ านวน 8,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-3 จ านวน 2 ชุด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ราคากลางตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 85 ล าดับที ่26

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,400         บาท
อาคารต่างๆ
   โครงการติดต้ังมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9,400          บาท
   หนองบัวโคก

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 84 ล าดับที ่20

งบเงินอุดหนุน รวม 1,551,000   บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,551,000   บาท

                 3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,551,000    บาท
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
โรงเรียนบ้านทามจาน โรงเรียนบ้านหนองโสน 
และโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก   ต้ังไว้  1,456,000 บาท
เพือ่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขต อบต. หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 82 ล าดับที ่7
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2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต้ังไว้ 25,000 บาท 
เพือ่สนับสนุนโครงการเกษตรเพือ่ชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2560
(ต่อยอดจากโครงการเดิม)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 84 ล าดับที ่17
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทามจาน  ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพือ่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอดจากโครงการเดิม)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 83 ล าดับที ่15
4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน  ต้ังไว้ 25,000 บาท 
เพือ่สนับสนุนโครงการเกษตรน้ าหยดจากพลังงานทดแทน
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 84 ล าดับที ่16
5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ต้ังไว้ 25,000 บาท     
เพือ่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินการตามหลักปรัชเศรฐกิจพอเพียง 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 83 ล าดับที ่14
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 36,500   บาท
งบด าเนินงาน รวม 36,500     บาท

 ค่าใชส้อย รวม 36,500     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
   โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 36,500      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการด าเนินการอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคฯ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 91 ล าดับที ่2

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 676,000  บาท
งบบุคลากร รวม 516,000    บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 516,000    บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 330,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 120,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัฒนาชุมชน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน รวม 160,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000     บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 40,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ค่าใชส้อย รวม 50,000     บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000      บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ต้ังไว้ 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบีย้เล้ียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000     บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 20,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 20,000     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส จ านวน 20,000      บาท
   "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน"ี
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 95 ล าดับที ่7
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,724,000 บาท
งบบุคลากร รวม 977,000     บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 977,000     บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 475,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 400,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยช่างโยธา 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3) คนงานทัว่ไป 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน รวม 347,000     บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000     บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 75,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับบุคลากร อบต.หนองบัวโคก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

70

………………...…...…………..



ค่าใชส้อย รวม 70,000       บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000        บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ต้ังไว้ 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบีย้เล้ียง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 150,000     บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน
เช่น กระดาษ A3  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อน้ า และอุปรณ์ประปา  
ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 20,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถจักรยานยนต์
ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 400,000     บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  รวม 400,000     บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 400,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
เช่น ถนน หรืออาคารทีช่ ารุด คลองส่งน้ า หอกระจายข่าวฯ
ทีเ่ป็นทรัพย์สินของ อบต.หนองบัวโคก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

งานไฟฟ้าถนน รวม 918,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 100,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 100,000     บาท
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ทีช่ ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งบลงทุน รวม 818,000     บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  รวม 818,000     บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.11 จ านวน 381,000      บาท
   สายจากทางแยกโรงเรียนบ้านหนองโสน - บ้านนายณรงค์ ภูป่ระกิจ

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 1 จุด 
และลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และปริมาณลูกรังไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 60 ล าดับที ่174

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
   โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที ่3 จ านวน 49,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างตัวเสาติดต้ังล าโพง และเดินสายระบบเสียงกระจายข่าว

ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 109 ล าดับที ่6
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   โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 จ านวน 388,000      บาท
   เร่ิมจากหน้าบ้านนายประยูร หัดจุมพล - บ้านนายโหล ปิน่มาลัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
และปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 30 ล าดับที ่1

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 560,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 560,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 510,000     บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 450,000      บาท

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังไว้ 450,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในเขต อบต.หนองบัวโคก
ค่าจ้างคนงานจัดเก็บขยะ คนงานขับรถขยะ งานฝังกลบขยะ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 240,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 210,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 103 ล าดับที ่3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทีช่ ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000       บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเคร่ือง และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ในงานจัดเก็บขยะ ของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

73



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000  บาท
งบด าเนินงาน รวม 90,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 90,000     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนา อบต.หนองบัวโคก จ านวน 20,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ประชุมคณะกรรมการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 108 ล าดับที ่1

   โครงการจัดประชุมบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน ส่วนราชการ
   กับอบต.หนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจ าเดือน 
ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เอกสารต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 110 ล าดับที ่8

   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 20,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น การรณรงค์ต่อต้านและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการบ าบัดรักษา
และฟืน้ฟูสภาพร่างกายและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 100 ล าดับที ่2

   โครงการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับการท าดอกไม้จันและพวงหรีด จ านวน 30,000      บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ และวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 77 ล าดับที ่1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000     บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000     บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000      บาท

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลหนองบัวโคก ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลหนองบัวโคก
กิจกรรมวันสตรีสากล และกิจกรรมอื่นๆ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 98 ล าดับที ่25
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000  บาท
งบด าเนินงาน รวม 110,000    บาท

ค่าใชส้อย รวม 110,000    บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวโคก จ านวน 110,000    บาท
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่ากรรมการตัดสิน
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 100 ล าดับที ่1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 56,000   บาท
งบด าเนินงาน รวม 56,000     บาท

ค่าใชส้อย รวม 56,000     บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี จ านวน 5,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมในวันประเพณีส าคัญต่างๆ
เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 88 ล าดับที ่5

   โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 50,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถานที ่
ค่าเช่าเต็นท์ เคร่ืองด่ืม ของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 88 ล าดับที ่4

   โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
เช่น ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 88 ล าดับที ่1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้าที ่78 ล าดับที ่2

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000        บาท

เพือ่จัดซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวข้องกับงานเกษตร
ได้แก่ เคร่ืองมือการเกษตร ปุย๋ วัสดุพันธุพ์ืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
ใบมีดตัดหญ้า และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ รวม 494,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุก์ล้าไม้ ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าน้ าด่ืม  และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 102 ล าดับที ่1

งบลงทุน รวม 484,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  รวม 484,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
   โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ ม.7 จ านวน 484,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกห้วยล าอินทร์
ขนาดปากกว้าง 18 เมตร ยาว 300 เมตร ก้นกว้าง 12 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 69 ล าดับที ่6

แผนงานการเกษตร

   โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างพืน้ทีสี่เขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

…....……...…………..

   โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

77



งานงบกลาง รวม 8,222,280 บาท
งบกลาง รวม 8,222,280 บาท

งบกลาง รวม 8,222,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 148,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 130,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 18,000 บาท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,533,200  บาท
เพือ่จ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในต าบลหนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

เบีย้ความพิการ จ านวน 1,920,000  บาท
เพือ่จ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการในต าบลหนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 53,000      บาท
เพือ่จ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต าบลหนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ส ารองจ่าย จ านวน 332,080    บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน
และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 100,000    บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัวโคก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองบัวโคก หน้า 91 ล าดับที ่4

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน 136,000    บาท
โดยหักเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน

    148,000                   148,000       

  5,533,200 5,533,200     

  1,920,000 1,920,000     

      53,000                   53,000         

    332,080                   332,080       

    100,000                   100,000       

    136,000                   136,000       

                          514,080 514,080       

                           42,120 42,120         

                           42,120 42,120         

                           86,400 86,400         

                       2,059,200 2,059,200     

              475,000    330,000        537,600        2,644,000 3,986,600     

               42,000     42,000          42,000           168,000 294,000       
                           94,000 94,000         
              400,000    120,000        458,000        1,270,000 2,248,000     
               60,000     24,000          60,000           120,000 264,000       

               75,000     40,000          80,000           490,000 685,000       

               10,000     10,000          10,000            20,000 50,000         

               42,000                 186,000 228,000       

              10,000          10,000            60,000 80,000         

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

                                           แผนงาน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง งบกลาง

เงินส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

อปท.

ค่าเช่าบ้าน

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือนพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

                                           แผนงาน

              490,000     30,000        220,000           710,000 1,450,000     

                           40,000 40,000         

                    -              

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล                            10,000 10,000         

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี           5,000               5,000           

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                30,000     20,000          30,000           135,000 215,000       

   
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิกสภา

 อบต.
                           10,000 10,000         

   ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์                            20,000 20,000         

   
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา
                           10,000 10,000         

   
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.

หนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      110,000               110,000       

   
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560
                     10,000     10,000         

   
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560
        50,000               50,000         

   
โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพย์สิน
                          100,000 100,000       

   

โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/

แผนพัฒนา อบต.หนองบัวโคก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

          20,000             20,000         

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

                                           แผนงาน

   

โครงการจัดประชุมบูรณาการ การท างาน

ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน ส่วนราชการ กับ

อบต.หนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2560

          20,000             20,000         

   
โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ชิด 

ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                           10,000 10,000         

   
โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างพื้นที่สีเขียว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      10,000                 10,000         

โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    30,000 30,000         

   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืช

ข้างถนน และแหล่งน้ าสาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

                           20,000 20,000         

   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจ าปี 2560
          20,000             20,000         

   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                36,500       36,500         

   
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วง

เทศกาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                      10,000   10,000         

   

โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

                      40,000   40,000         
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

                                           แผนงาน

   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

                      50,000   50,000         

   

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับการท า

ดอกไม้จันและพวงหรีด ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2560

          30,000             30,000         

   
โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          1,000               1,000           

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
                   602,800     602,800       

   
โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หนองบัวโคก

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                           30,000 30,000         

   

โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที่ (อบต.

พบประชาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2560

                           20,000 20,000         

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ยากจน

ด้อยโอกาส "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 

เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2560

20,000    20,000         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               160,000            10,000           100,000 270,000       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            20,000 20,000         

วัสดุคอมพิวเตอร์                30,000     30,000          60,000           130,000 250,000       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                20,000           20,000         

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                70,000                 150,000 220,000       
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ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

                                           แผนงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว                      20,000            60,000 80,000         

ค่าอาหารเสริม (นม)                    855,500     855,500       

วัสดุการเกษตร        5,000                 5,000           

วัสดุก่อสร้าง                50,000           50,000         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            10,000 10,000         

วัสดุส านักงาน                30,000     20,000          80,000           224,000 354,000       

วัสดุอื่น                       10,000   10,000         

วัสดุการศึกษา                      30,000     30,000         

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                           160,000 160,000       

ค่าน้ าประปา                      10,000     10,000         

ค่าไฟฟ้า                      10,000           300,000 310,000       

ค่าบริการไปรษณีย์                            15,000 15,000         

ค่าบริการโทรศัพท์                            10,000 10,000         

                    

   จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-3                       8,000     8,000           

   จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ                            28,000 28,000         

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)          13,000 13,000         

   จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก)                            26,000 26,000         

                           10,000 10,000         

                    

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

ม.11 สายจากทางแยกโรงเรียนบ้านหนอง

โสน - บ้านนายณรงค์ ภู่ประกิจ

381,000      381,000       

โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ ม.7 484,000  484,000       

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่า

สาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานการ แผนงาน

งบกลาง การเกษตร การศาสนา ความเขม้แขง็ เคหะและชุมชน สังคม สาธารณสุข การศึกษา รักษาความ บรหิารงานทัว่ไป รวม

วัฒนธรรมฯ ของชมุชน สงเคราะห์ สงบภายใน       งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

                                           แผนงาน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                     

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
              400,000           400,000       

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3        49,000 49,000         

   

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 

เร่ิมจากหน้าบ้านนายประยูร หัดจุมพล - 

บ้านนายโหล ปิ่นมาลัย

              388,000           388,000       

อาคารต่าง ๆ                     

   
โครงการติดต้ังมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองบัวโคก
                      9,400     9,400           

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน                            25,000 25,000         

          20,000           20,000         

                 1,551,000            32,000 1,583,000     

8,222,280 529,000 166,000 110,000 3,202,000  696,000  36,500    4,704,300  110,000   10,223,920  28,000,000   

งบลงทุน
ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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