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องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
เขต/อําเภอ จัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ
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พื้นที่ 114.49 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,216 คน
ชาย 2,599 คน

หญิง 2,617 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,521,402.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,950,302.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,235,841.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 245,476.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,622,512.67 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 89,934.63 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 176,346.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 57,032.29 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 2,067.40 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,800.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,125,970.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 16,167,361.71 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,997,368.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,530,654.61 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 10,018,539.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,541,807.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,818,508.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,520,140.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,606,660.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,027,368.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,604,123.75 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,034,237.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 89,934.63 80,000.00 370,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

176,346.60 181,000.00 217,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 57,032.29 100,000.00 80,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,067.40 10,000.00 101,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,800.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 329,180.92 371,000.00 768,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,125,970.04 16,129,000.00 15,710,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,125,970.04 16,129,000.00 15,710,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,167,361.71 15,000,000.00 16,122,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,167,361.71 15,000,000.00 16,122,000.00

รวม 32,622,512.67 31,500,000.00 32,600,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,018,539.00 10,615,800.00 10,816,560.00

งบบุคลากร 8,541,807.00 9,390,100.00 9,575,000.00

งบดําเนินงาน 3,818,508.61 6,463,455.00 6,986,900.00

งบลงทุน 3,520,140.00 3,266,845.00 3,628,140.00

งบเงินอุดหนุน 1,606,660.00 1,738,800.00 1,593,400.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,530,654.61 31,500,000.00 32,600,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,004,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 234,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,021,000

แผนงานสาธารณสุข 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 366,500

แผนงานเคหะและชุมชน 650,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 502,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,590,140

แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,816,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,600,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,816,560 10,816,560
    งบกลาง 10,816,560 10,816,560

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,424,000 435,000 1,894,000 388,000 7,141,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,893,000 0 0 0 1,893,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,531,000 435,000 1,894,000 388,000 5,248,000

งบดําเนินงาน 2,398,800 124,000 1,075,000 97,000 3,694,800
    คาตอบแทน 534,000 104,000 440,000 77,000 1,155,000

    คาใช้สอย 1,137,000 20,000 450,000 20,000 1,627,000

    คาวัสดุ 370,000 0 185,000 0 555,000

    คาสาธารณูปโภค 357,800 0 0 0 357,800

งบลงทุน 100,800 10,000 57,700 0 168,500
    คาครุภัณฑ 100,800 10,000 57,700 0 168,500

รวม 6,923,600 569,000 3,026,700 485,000 11,004,300

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 169,000 0 169,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 169,000 0 169,000

งบดําเนินงาน 20,000 25,000 20,000 65,000
    คาตอบแทน 10,000 25,000 0 35,000

    คาใช้สอย 10,000 0 0 10,000

    คาวัสดุ 0 0 20,000 20,000

รวม 20,000 194,000 20,000 234,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 229,000 789,000 1,018,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 229,000 789,000 1,018,000

งบดําเนินงาน 95,000 1,500,600 1,595,600
    คาตอบแทน 30,000 51,000 81,000

    คาใช้สอย 25,000 594,600 619,600

    คาวัสดุ 40,000 835,000 875,000

    คาสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 34,000 34,000
    คาครุภัณฑ 0 34,000 34,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,373,400 1,373,400
    เงินอุดหนุน 0 1,373,400 1,373,400

รวม 324,000 3,697,000 4,021,000

หน้า : 4/9

9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 100,000 180,000
    คาใช้สอย 50,000 100,000 150,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

รวม 80,000 320,000 400,000

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 60,000 0 60,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 60,000 0 60,000

งบดําเนินงาน 253,000 50,000 303,000
    คาตอบแทน 85,000 50,000 135,000

    คาใช้สอย 128,000 0 128,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 3,500 0 3,500
    คาครุภัณฑ 3,500 0 3,500

รวม 316,500 50,000 366,500
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 600,000 650,000
    คาใช้สอย 50,000 600,000 650,000

รวม 50,000 600,000 650,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 431,000 431,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 431,000 431,000

งบดําเนินงาน 71,000 71,000
    คาตอบแทน 71,000 71,000

รวม 502,000 502,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 500 500
    คาใช้สอย 500 500

รวม 500 500

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 430,000 326,000 756,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 430,000 326,000 756,000

งบดําเนินงาน 247,000 165,000 412,000
    คาตอบแทน 35,000 105,000 140,000

    คาใช้สอย 62,000 60,000 122,000

    คาวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 48,240 3,373,900 3,422,140
    คาครุภัณฑ 5,000 198,900 203,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 43,240 3,175,000 3,218,240

รวม 725,240 3,864,900 4,590,140

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 10,000 15,000
    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

รวม 5,000 10,000 15,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 41,081.48 16,335.63 15,000.00 1,900.00 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 56,523.00 73,599.00 65,000.00 7.69 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 97,604.48 89,934.63 80,000.00 370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 157,980.00 159,120.00 160,000.00 25.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 740.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 100.00 550.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 21,555.00 8,938.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

47,600.00 3,800.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,619.00 1,375.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 4,458.20 1,823.60 2,000.00 250.00 % 7,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 233,812.20 176,346.60 181,000.00 217,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 98,176.06 57,032.29 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,176.06 57,032.29 100,000.00 80,000.00

วันที่พิมพ : 25/7/2565  14:22:48 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,520.00 2,067.40 10,000.00 910.00 % 101,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,520.00 2,067.40 10,000.00 101,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 3,800.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 3,800.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 300,384.75 311,924.66 300,000.00 16.67 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,401,744.71 8,600,724.29 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,982,787.47 2,214,415.28 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 32,728.30 29,522.68 68,000.00 -48.53 % 35,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,911,777.70 4,142,976.73 4,200,000.00 -4.76 % 4,000,000.00
     ภาษีการพนัน 1,820.00 440.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 34,990.44 37,308.12 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,725.31 22,855.28 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,769,955.00 754,133.00 1,000,000.00 -25.00 % 750,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 2,040.00 11,670.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,472,953.68 16,125,970.04 16,129,000.00 15,710,000.00

วันที่พิมพ : 25/7/2565  14:22:48 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,653,197.00 16,167,361.71 15,000,000.00 7.48 % 16,122,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,653,197.00 16,167,361.71 15,000,000.00 16,122,000.00
รวมทุกหมวด 31,557,263.42 32,622,512.67 31,500,000.00 32,600,000.00

วันที่พิมพ : 25/7/2565  14:22:48 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 370,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 217,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 7,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 101,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 101,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,710,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 35,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/7/2565  14:23:22 หน้า : 1/2
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คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 750,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,122,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,122,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/7/2565  14:23:22 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 102,895 73,074 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 4,575 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,100 6,661,400 7,264,800 3.24 % 7,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,207,200 2,266,200 2,556,000 -2.5 % 2,492,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,500 21,500 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 152,043 574,790 692,000 -71.1 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 330,000 -0.13 % 329,560

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

120,000 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 1/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 87,000 150,000 -36.67 % 95,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

140,000 330,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,245,738 10,018,539 11,192,800 10,816,560
รวมงบกลาง 9,245,738 10,018,539 11,192,800 10,816,560
รวมงบกลาง 9,245,738 10,018,539 11,192,800 10,816,560

รวมแผนงานงบกลาง 9,245,738 10,018,539 11,192,800 10,816,560
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 513,706 394,400 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,081 40,000 7.5 % 43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,081 40,000 7.5 % 43,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 55,600 56.47 % 87,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 2/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,858,040 1,800,000 1,100,000 9.09 % 1,200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,542,760 2,484,268 1,630,000 1,893,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,205,010 1,236,900 1,407,100 3.97 % 1,463,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 84,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 865,978 890,880 615,450 27.71 % 786,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,340 63,300 58,000 24.14 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,322,328 2,359,080 2,290,550 2,531,000
รวมงบบุคลากร 4,865,088 4,843,348 3,920,550 4,424,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

77,200 90,800 350,000 -14.29 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 56,000 -28.57 % 40,000

คาเชาบ้าน 97,103 104,400 69,000 108.7 % 144,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 3/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 181,753 205,500 525,000 534,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

0 0 25,000 0 % 25,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 96,250 112,825 150,000 33.33 % 200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 110,400 113,400 62,000 0 % 62,000

คาทําประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 3,845.22 4,146.22 5,000 0 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 16,600 7,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,000 7,800 30,000 33.33 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 4/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,424 7,712 40,000 50 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

133,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 525,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 0 0 0 100 % 5,000

คาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 0 0 5,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

4,500 3,500 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก 
ที่ทําการอบต.หนองบัวโคก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่น

0 0 0 100 % 300,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 5/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมา
ภิบาลในองค์กร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 6,700 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

11,650 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 408,669.22 263,883.22 867,000 1,137,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 149,766 108,729 148,000 1.35 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 19,910 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 28,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,380 97,370 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,840 47,530 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 258,986 301,939 368,000 370,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 217,390.09 186,380.56 213,000 3.29 % 220,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 6/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์ 2,582.98 2,568 23,000 25.22 % 28,800

คาบริการไปรษณีย์ 12,265.1 9,390.9 10,000 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 92,560.24 88,320.9 90,000 -6.67 % 84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 324,798.41 286,660.36 341,000 357,800
รวมงบดําเนินงาน 1,174,206.63 1,057,982.58 2,101,000 2,398,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 0 0 35,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 29,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU

0 0 0 100 % 24,900

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 4,900 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 6,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 7/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 100 % 15,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0 0 15,000 100 % 30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูปดิจิตอล 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 14,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 17,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง

19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 8/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 8,900 0 % 8,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,700 137,500 95,900 100,800
รวมงบลงทุน 82,700 137,500 95,900 100,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

32,000 32,000 32,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 32,000 32,000 32,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 32,000 32,000 32,000 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 9/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

25,000 0 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

0 25,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,178,994.63 6,095,830.58 6,149,450 6,923,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 250,000 -4.8 % 238,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 174,550 12.86 % 197,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 424,550 435,000
รวมงบบุคลากร 0 0 424,550 435,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 -48.75 % 41,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 16,000 -68.75 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 142,000 104,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 142,000 124,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

โต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 13,900 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 13,900 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 580,450 569,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,121,850 1,280,160 1,350,000 6.22 % 1,434,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 299,400 315,960 336,000 14.29 % 384,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,487,250 1,662,120 1,762,000 1,894,000
รวมงบบุคลากร 1,487,250 1,662,120 1,762,000 1,894,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 12/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

65,500 73,100 310,000 -9.68 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 105,000 116,400 120,000 8.33 % 130,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 185,550 200,100 480,000 440,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 18,200 11,200 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 36,300 46,500 13,500 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,192 12,464 40,000 0 % 40,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 36,500 36.99 % 50,000

โครงการ "เติมฝัน  สานความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน"

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 13/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน" 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน"
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 29,950 0 0 % 0

โครงการ "เติมฝันสานความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน" ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563

29,580 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

300,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 50,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,487.41 69,175 130,000 -23.08 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 14/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 453,759.41 219,289 475,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,996 73,948 75,000 0 % 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,828 47,803 50,000 20 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,190 49,940 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 164,014 171,691 175,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 803,323.41 591,080 1,130,000 1,075,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 35,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 0 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 0 % 22,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 15/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 17,800 -50 % 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 44,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 17,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 16/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 12,000 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0 3,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,700 152,200 51,600 57,700
รวมงบลงทุน 46,700 152,200 51,600 57,700

รวมงานบริหารงานคลัง 2,337,273.41 2,405,400 2,943,600 3,026,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 205,300 88.99 % 388,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 205,300 388,000
รวมงบบุคลากร 0 0 205,300 388,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 17/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 40,000 20 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 77,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 65,000 97,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 270,300 485,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,516,268.04 8,501,230.58 9,943,800 11,004,300

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 18/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 9,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,500 9,000 10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 19/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 35,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 35,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 36,500 9,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 36,500 9,000 20,000 20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 163,000 3.68 % 169,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 6,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 169,000 169,000
รวมงบบุคลากร 0 0 169,000 169,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,000 33.33 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 20/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 25,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 189,000 194,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานจราจร 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 36,500 9,000 229,000 234,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 21/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 200 4,900 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 145,920 152,280 170,000 -0.59 % 169,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,500 7,140 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 194,200 229,000
รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 194,200 229,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 25 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 54,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 22/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 54,000 0 15,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 24,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 6,160 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 51,100 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 74,000 51,100 80,000 95,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 23/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,700 8,900 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 25,000 0 0
รวมงบลงทุน 22,700 33,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 256,120 244,420 274,200 324,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 262,800 278,220 288,000 9.03 % 314,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 9.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 333,360 337,140 352,400 2.44 % 361,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 47,759 54,000 33.33 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 644,160 663,119 732,900 789,000
รวมงบบุคลากร 644,160 663,119 732,900 789,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,600 0 62,000 -17.74 % 51,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,600 0 92,000 51,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 92,811 105,600 29,500 266.1 % 108,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 3,900 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,096 0 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

440,810 389,420 510,345 -12.49 % 446,600

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 539,617 495,020 564,845 594,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,927 74,741 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,950 868,610 -14.23 % 745,000
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คาอาหารเสริม (นม) 736,376.72 666,727.02 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 19,910 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 781,303.72 811,328.02 958,610 835,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,906.28 1,669.01 10,000 0 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,182 1,956 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,088.28 3,625.01 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,331,609 1,309,973.03 1,635,455 1,500,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 24,000 0 0 0 % 0

ตู้วางรองเท้าสําหรับเด็ก 0 0 14,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0
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โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะรับประมานอาหารสําหรับเด็ก 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,500 48,000 77,800 34,000
รวมงบลงทุน 40,500 48,000 77,800 34,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 0 0 0 100 % 1,373,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โรงเรียน
บ้านทามจาน โรงเรียนบ้านหนองโสน และ
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก

1,319,500 1,354,660 1,493,100 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,319,500 1,354,660 1,493,100 1,373,400
รวมงบเงินอุดหนุน 1,319,500 1,354,660 1,493,100 1,373,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,335,769 3,375,752.03 3,939,255 3,697,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,591,889 3,620,172.03 4,213,455 4,021,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

0 3,372 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

33,600 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 33,400 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,600 36,772 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 33,600 36,772 80,000 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 33,600 36,772 80,000 80,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 80,000

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากกรณีเกิดการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากโรคระบาดในสัตว์

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  ม.1 - ม.11 
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตําบลหนอง
บัวโคก 11 หมูบ้าน

0 0 220,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตําบลหนอง
บัวโคก 11 หมูบ้าน

220,000 220,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 220,000 220,000 290,000 320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 253,600 256,772 370,000 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 382,740 409,440 252,200 -80.17 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 24,700 -59.51 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 188,160 197,640 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 612,900 649,080 276,900 60,000
รวมงบบุคลากร 612,900 649,080 276,900 60,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

25,300 23,500 12,400 545.16 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 13,194 -62.1 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 9,600 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,100 33,100 35,594 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 99,000 9.09 % 108,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 11,700 3,900 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,440 4,296 5,100 -1.96 % 5,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 26,140 8,196 104,100 128,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 20,000 20,000 0 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,500 40,000 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 60,740 81,296 179,694 253,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,500

จัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 12,000 0 0 % 0
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0 3,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,200 15,800 5,900 3,500
รวมงบลงทุน 43,200 15,800 5,900 3,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 716,840 746,176 462,494 316,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 716,840 746,176 462,494 366,500
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 237,300 259,200 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,480 281,520 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,740 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 533,520 564,720 0 0
รวมงบบุคลากร 533,520 564,720 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

73,450 66,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 73,450 66,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 25,000 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,116 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,116 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,983 20,000 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,345 10,000 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 7,600 10,000 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,450 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 72,278 40,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 178,844 106,500 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง

28,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 5,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,200 19,600 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

330,000 129,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 330,000 129,000 0 0
รวมงบลงทุน 369,200 148,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,081,564 819,820 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 97,400 169,600 130,900 -61.8 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 97,400 169,600 130,900 50,000
รวมงบดําเนินงาน 97,400 169,600 130,900 50,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายหลอด หงษ์ขุนทด - บ้านนาย
ไชยยุทธ ไกรจัตุรัส ม.2

0 81,794 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนจากบ้าน
นางสุภัสสร หัดจุมพล - บ้านนางสมปอง 
บางขุนทด หมูที่ 2

142,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน ม.7
ชวงบ้านนายผจญ ทําดี - บ้านนางอุไร ภู
มาก ม.7

207,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน ม.8
ชวงบ้านนางเต็ม อมฤทธิ์ - บ้านนางสร้อย 
งามขุนทด

157,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายทองด้วง หกขุนทด - บ้าน
นายธงชัย มุกขุนทด ม.8

0 290,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายนิกร ยอดปืนใหญ - บ้านนาย
สมบัติ ก้อนคํา ม.2

0 67,346 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน สายจากแยก
ตะหลุกมวง - ถนนสายหนองสองห้อง ม.8

210,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายหลังโรง
งานเย็บผ้า จากไรนางอุไรวรรณ สุวรรณ
กลาง - ไรนายสํารอง พันขุนทด ม.11

50,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สายทางเข้าวัดบ้านโกรกผัก
หวาน หมูที่ 4

390,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองขาม
ชวงทางแยก
ถนนหมายเลข 201 - นานายโขน กล้ามสัน
เทียะ หมูที่ 5

199,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายหนองสอง
ห้อง - เต็งเตี้ย
บริเวณไรนายแดง ภิรมย์ชม - ถนนสายบ้าน
โคกสุวรรณ เต็งเตี้ย หมูที่ 8 

478,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 11 
จากไรนายพวน อินบํารุง - ห้วยลําอินทร์ 48,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 11
จากไรนางลําไย ธงเค็ง - ไรนายมังกร เอื้อ
ศรี 

154,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากไร
นายสมควร ชุมพะลัย - 
วัดป่าสุดท้าย 

230,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายกิ่งไผ - ชล
ประทาน หมูที่ 1 

108,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบ้าน บ้านหนองตะครอง หมูที่ 9

84,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก จากนานายมูล ภูประกิจ-นานายเชาว์ 
อิ่มดี ม.4

323,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก
บ้านนายสวาท เณรทอง - บ้านนายคนัง 
จานนอก ม.10

157,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
จากบ้านนายวิชัย แก้วประสิทธิ์ - นานาย
น้อย แขขุนทด หมูที่ 7

303,000 0 0 0 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
รอบหมูบ้านหนองพง
บริเวณบ้านนางทองดี เนาเปย - บ้านนาย
ทองใบ กล้ารอด

455,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก 
จากไรนายสมชาย ชุมพะลัย - ไรนายกําจัด 
ภิรมย์ไทย ม.6

0 465,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก 
จากศาลาอเนกประสงค์ - ถนนสายหลัก 2 
ม.10

0 279,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก 
สายจากบ้านนางมณีมัญชุ์ โชคพัฒนะ - ไร
นายถนอม ศรีใส ม.5

0 418,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก 
สายจากไรนายภาระเดช งิมขุนทด - ไรนาย
แคบ ชอบใหญ  ม.2

0 387,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก จากไรนางทองคูณ สุวรรณราช - ไร
นายประดิษฐ์ พึ่งอยู หมู 5

388,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก จากศาลาหนองตาลเซี่ยน - ห้วยลํา
อินทร์ หมู 11

92,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายจากไรนายดิศร คําโพธิ์แสง - ไร
นายทอง สุวรรณปักษ์ ม.7

0 465,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายรอบหมูบ้าน คุ้มหนองงิ้ว จากบ้าน
นายบุญมา เขยพุดซา - บ้านนายแสง ศรี
สิงห์ ม.3

0 111,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหลัก 2 
จากไรนางสมหวัง กุ้งกลางดอน - ไรนาง
พยอม สงทะเล ม.11

0 185,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายห้วยโกรกลึก จากนานางสะออน 
ภูประกิจ - นานางติ๋ม บุญมา ม.11

0 235,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,176,000 2,984,140 0 0
รวมงบลงทุน 4,176,000 2,984,140 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,273,400 3,153,740 130,900 50,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมูบ้าน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 0 386,400 400,000 25 % 500,000

โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 357,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 357,600 386,400 400,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 9,750 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,750 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 367,350 386,400 400,000 600,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 367,350 386,400 400,000 600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,722,314 4,359,960 530,900 650,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 203,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 9,306 1,834.24 % 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 9,306 431,000
รวมงบบุคลากร 0 0 9,306 431,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 71,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางผู้นําชุมชน สวนราชการ กับ 
อบต.หนองบัวโคก ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563

360 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การ
เกษตรตําบลหนองบัวโคก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 11,105 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 360 11,105 0 0
รวมงบดําเนินงาน 360 11,105 0 71,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 360 11,105 9,306 502,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360 11,105 9,306 502,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณี และรัฐพิธี 0 2,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี 38,030 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 0 450 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 0 0 0 100 % 500

โครงการสงเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 500 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

450 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,480 2,450 500 500
รวมงบดําเนินงาน 38,480 2,450 500 500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 38,480 2,450 500 500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 38,480 2,450 500 500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 300,000 16.67 % 350,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 330,000 430,000
รวมงบบุคลากร 0 0 330,000 430,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 16,000 -68.75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 62,000 0 % 62,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 62,000 62,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:23 หน้า : 47/56

68



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 55,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 163,000 247,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นไม้วางเอกสาร 5 ชั้น 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 38,800 5,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 42,945 0.69 % 43,240

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 42,945 43,240
รวมงบลงทุน 0 0 81,745 48,240

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 574,745 725,240
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 275,000 9.09 % 300,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 275,000 326,000
รวมงบบุคลากร 0 0 275,000 326,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -16.67 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 125,000 105,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 125,000 165,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลล์ภาย
ในหมูบ้านตําบลหนองบัวโคก

0 0 0 100 % 198,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 198,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะครอง ม.9 จากบ้านนายสม
ศักดิ์ สร้อยสูงเนิน - ศาลากลางบ้าน

0 0 0 100 % 117,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยดอนยาว ซอยบ้านนายหรี่ พันขุน
ทด ม.11

0 0 0 100 % 84,000

โครงการกอสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้น
รูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม 
ม.4 จากไรนายแผน -ไรนางพนอ ตู้จํานง

0 0 0 100 % 291,000

โครงการกอสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้น
รูปคันทาง สายดอนอีดาว แยกที่ 1จากไร
นายโขน กล้ามสันเทียะ - ไรนายอาคม 
พนมสวย ม.7

0 0 0 100 % 90,000

โครงการกอสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้น
รูปคันทาง สายโสกคร้อคูเมือง - หนอง
ประดู ม.2

0 0 0 100 % 292,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายข้างบริษัท
พีเอสท็อปโปรดัก จากทางหลวง 201 - 
ถนน คสล.อบต.ม.1

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างป้าย อบต.หนองบัวโคก 0 0 120,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) จากบ้านนายแวว งามขุนทด - 
หน้าประตูวัดใหมรวมมิตร ม.10

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สายจากหน้าวัดบ้านทามจาน - 
ไรนางสุภาวรรณ หอมขจร ม.5

0 0 366,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ม.7 
สายโสกรวก - โนนนาดี

0 0 325,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก  สายหนองหญ้ารังกา - ทุงโปรง ม.6 
จากไรนายสมาน วรรณา -ไรนายสหรัถ 
กล้ารอด

0 0 0 100 % 364,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก จากบ้านนายลอง บางขุนทด - ถนน
เส้นห้วยดอนยาวหนองลุมพุก ม.2

0 0 41,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก จากบ้านนายสมพงษ์ กล้ามสันเทียะ - 
ทางหลวงชนบท ชย.6046 ม.3

0 0 335,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก บ้านหนองโสน ม.3 สายหนองโสน - 
หนองพง จากแยกทางหลวง ชย.ถ.1-0097 
- แยกวัดป่าสุดท้าย

0 0 0 100 % 332,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายคุ้มโสกคร้อ - หนองสองห้อง ม.8

0 0 0 100 % 465,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายจากนานายอยู ธงสันเทียะ - นา
นายแคบ ชอบใหญ ม.2

0 0 328,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายจากบ้านนายสนอง โฉสูงเนิน - 
สามแยกบอขยะ อบต. ม.11

0 0 366,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1

0 0 0 100 % 234,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายโนนผักชี ม.5

0 0 0 100 % 464,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหนองขาม ม.5 จากไรนายสายัณห์ 
ภูมาก - ไรนายโขน กล้ามสันเทียะ

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหนองซึกโคกสามัคคี จากไรนาย
แจ้ง เหงขุนทด - แยกหนองหาง ม.8

0 0 374,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหนองตะไก้ - หลักสอง ม.10

0 0 0 100 % 325,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหนองหญ้ารังกา - หนองคอก
ควาย ม.6 จากไรนายภวัต เทียนศิริ - ไร
นายสมดี หวงทองดี

0 0 79,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก สายหลักสอง - โนนประดู ม.10

0 0 0 100 % 117,000

โครงการปรับปุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
จาก ชย.ถ.1 - 0097 - บ้านนายคลึ้ม กล้าม
สันเทียะ ม.3

0 0 456,000 -100 % 0

โครงการลงลูกรังผิวจราจร ม.7 สายหนอง
พานอ่ํา - โสกโก

0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,553,000 3,175,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,553,000 3,373,900

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,953,000 3,864,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,527,745 4,590,140
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,110 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 2,110 5,000 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 2,110 5,000 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,110 5,000 5,000 5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาชนรวมใจสร้างพื้นที่สีเขียว 
ตําบลหนองบัวโคก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชาชนรวมใจสร้างพื้นที่สีเขียว 
ตําบลหนองบัวโคก

0 250 0 0 % 0

โครงการประชาชนรวมใจสร้างพื้นที่สีเขียว 
ตําบลหนองบัวโคก ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการประชาชนรวมใจสร้างพื้นที่สีเขียว
ตําบลหนองบัวโคก ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563

5,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกําจัดวัชพืช
ข้างถนนและแหลงน้ําสาธารณะ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,000 250 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 5,000 250 15,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5,000 250 15,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 7,110 5,250 20,000 15,000

รวมทุกแผนงาน 28,129,099.04 27,530,654.61 31,500,000 32,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก

อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,816,560 บาท
งบกลาง รวม 10,816,560 บาท

งบกลาง รวม 10,816,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจาง
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับพนักงานจาง
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลหนองบัว
โคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 178
 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,492,000 บาท

เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลหนองบัว
โคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 178
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลหนองบัว
โคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 178
 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับบั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2550
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 329,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยหักเงินรายไดสมทบเขากองทุนบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 2 ของรายไดไมรวมเงินอุด
หนุน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว
โคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แกไขเพิ่มเติทถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 168
 ลําดับที่ 12
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,923,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,424,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,893,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวโคก และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,531,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,463,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
  2. หัวหนาสํานักปลัด
  3. นักทรัพยากรบุคคล
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง (ระดับ 8 เดิม)
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 786,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
  1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 2 ตําแหนง
  2. นักการภารโรง
  3. พนักงานขับรถยนต
  4. แมบาน (ผูมีทักษะ)
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,398,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก ตั้งไว 170,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้ง
ไว 130,000 บาท
  - เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,137,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกรหรือสถาบันสํารวจหรือ
วิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริกาของ อบต.หนองบัว
โคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 188
 ลําดับที่ 16
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คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน จางเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธงานตาง ๆ คาจางเหมารักษาความปลอดภัย คาจาง
เหมาดายวัชพืช คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาเย็บปก
เอกสาร หนังสือ ฯลฯ และคาจางเหมาปฏิบัติงานในภารกิจ
ของ อบต.หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 187
 ลําดับที่ 12

คาทําประกันภัยรถยนต ชั้น 3 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําประกันภัยรถยนต ชั้น 3 ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาลขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล การตรวจเยี่ยมของหนวยงานราชการอื่น ๆ หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว 15,000 บาท 
2) เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือ
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว 25,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภา
ทองถิ่น
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 186
 ลําดับที่ 10
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คาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน เปนคา
รังวัด คาชี้แนวเขต คาหลักเขต และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 188
 ลําดับที่ 15 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลาในงานวันปิยะมหาราช วันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร และคามาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม ในงานพิธีการ
ตาง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน/ภายนอก ที่ทําการอบต.หนองบัว
โคก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน/ภายนอก ที่ทํา
การอบต.หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2565 หนา 16 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:42:35 หนา : 11/72

88



โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองถิ่น
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 185
 ลําดับที่ 3

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานที่กลาง ศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
  - เปนไปตามระเบียบวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  - เปนไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2565 หนา 15 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณเครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ําดื่ม ธง
ชาติ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับ
สัญญาดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ ลอ ถัง
น้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  เชน แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรในการปิด
ประกาศ และโฆษณากิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. เชน ขาตั้ง
กลอง กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน (แผนป้าย กระดาษโปสเตอร วัสดุประกอบการทําป้ายประชา
สัมพันธ) คาใชจายเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การจัดตั้งอุทยาน
ธรณี (ชัยภูมิจีโอพารค) เชน การสรางการรับรู (การประชา
สัมพันธ) และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการประชาสัมพันธ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 357,800 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท และคาใชจายที่เกี่ยวกับการใชบริการ
โทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
 เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียมเชาพื้นที่เว็บไซต อบต
.หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 100,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU

จํานวน 24,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลํากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนกํารประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 7) กํารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยําวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด 12,000 - 24,000
 บีทียู 3,000 บาท)
  - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 3 ตู รายละเอียด
และคุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 2
 ชุด รายละเอียดและคุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคก
กําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล* จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 569,000 บาท
งบบุคลากร รวม 435,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 ตู รายละเอียด
และคุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,026,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,894,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,894,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,434,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1. ผูอํานวยการกองคลัง
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี
  3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได
  4. เจาพนักงานพัสดุ
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหกับพนักงานสวนตําบล
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
  1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
  2. แมบาน (ผูมีทักษะ)
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,075,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก ตั้งไว 200,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งไว 80,000
 บาท
  - เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก เชน การจางทําวารสาร การเผยแพรขาว
สารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาจางเก็บคา
ธรรมเนียมเก็บขยะ คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธงาน
ตาง ๆ คาจางเหมาดายวัชพืช คาจางเหมาปฏิบัติงานในภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการ "เติมฝัน  สานความคิด ใกลชิดประชาชน" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการฯ เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาป้ายโครงการฯ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา187
 ลําดับที่ 11
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25550
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 192
 ลําดับที่ 28

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องขยาย
เสียง เครื่องอัดสําเนา เครื่องสแกนเนอร เครื่องพิมพ เครื่องตัด
หญา เครื่องรับ-สงวิทยุ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบบพิมพ ใบเสร็จ แบบบัญชีตาง ๆ  วัสดุ
และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน น้ําดื่ม ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ มีด ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลาง
จาน ถังน้ํา ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 57,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตํามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 215
 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 215
 ลําดับที่ 11

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 215
 ลําดับที่ 13
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 215
 ลําดับที่ 12
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 485,000 บาท
งบบุคลากร รวม 388,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 388,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 388,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหกับ อปพร./ผูปฏิบัติหนาที่ในการ
รักษาความสงบเรียบรอยตามสถานที่และในโอกาสตาง ๆ  ตามที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกแตงตั้ง
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในชวง
เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต และเทศกาลสําคัญอื่น ๆ 
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 172
 ลําดับที่ 8

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 194,000 บาท
งบบุคลากร รวม 169,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 169,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผุชวยเจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ
ยานพาหนะ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 324,000 บาท

งบบุคลากร รวม 229,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองการศึกษา
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก ตั้งไว 20,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งไว 5,000
 บาท
  - เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวโคก เชน การจางทําวารสาร การเผยแพรขาว
สารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อ
ปริ้นเตอร ครุภัณฑอื่น ๆ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ําดื่ม ธงชาติ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,697,000 บาท
งบบุคลากร รวม 789,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 789,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับขาราชการครู
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
  - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครู
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
  - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 361,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,500,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 594,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ไดแก คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เชน คาจางเหมาดายวัชพืช คาจางเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 446,600 บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองลุมพุก ตั้งไว 154,350 บาท
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ในอัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 151
 ลําดับที่ 22    
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก อบต.หนองบัวโคก ตั้งไว 133,770 บาท
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก  ในอัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 157
 ลําดับที่ 56
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ตั้งไว 84,900 บาท
    - เพื่อจายเปน “คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)" สําหรับเด็ก
อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คาหนังสือเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา
คนละ 200.-บาท/ปี 
    - เพื่อจายเปน “คาอุปกรณการเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คาเครื่องแบบนักเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 300.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-
5 ปี อัตราคนละ 430.-บาท/ปี
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 149
 ลําดับที่ 17
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัวโคก ตั้งไว 73,580 บาท
    - เพื่อจายเปน “คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)” สําหรับเด็ก
อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คาหนังสือเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา
คนละ 200.-บาท/ปี 
    - เพื่อจายเปน “คาอุปกรณการเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 200.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คาเครื่องแบบนักเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี อัตราคนละ 300.-บาท/ปี
    - เพื่อจายเปน “คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน” สําหรับเด็กอายุ 3-
5 ปี อัตราคนละ 430.-บาท/ปี
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 156
 ลําดับที่ 53
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
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จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินหรือครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ ครุภัณฑอื่น ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 835,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องใชสํานักงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม เกาอี้
พลาสติก ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 745,000 บาท
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1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ มีด ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบลอลาก อาง
ลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ  ตั้งไว 11,094 บาท
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้ง
ไว 626,598 บาท
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาใน
อัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 162
 ลําดับที่ 77
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองลุมพุก ตั้งไว 57,486 บาท
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ในอัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 150
 ลําดับที่ 21    
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองบัวโคก ตั้งไว 49,822 บาท
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ในอัตราคนละ 7.37
 จํานวน 260 วัน
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 157
 ลําดับที่ 55
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุน แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โตะรับประมานอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะรับประมานอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 6
 ชุด รายละเอียดและคุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคก
กําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 219
 ลําดับที่ 42

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
  - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,373,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,373,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,373,400 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก โดยอุดหนุนโรงเรียนบานหนองลุ
มพุก โรงเรียนบานทามจาน โรงเรียนบานหนองโสน และโรงเรียน
บานโสกรวกหนองซึก ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200
 วัน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 162
 ลําดับที่ 78
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลการสํารวจประชากรสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บาฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา168
 ลําดับที่ 14

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา168
 ลําดับที่ 14
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ยาและเวชภัณฑแอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน สาร
เคมีพนหมอกควัน ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ป้ายประชา
สัมพันธ และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2565 หนา 13 ลําดับที่ 1
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โครงการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน การ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑในการรักษา ป้องกัน ควบคุม และระงับโรค
ระบาดสัตว ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 170
 ลําดับที่ 18

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ม.1 - ม.11 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตําบลหนองบัวโคก 11 หมู
บาน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา169
 ลําดับที่ 15
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 316,500 บาท

งบบุคลากร รวม 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก ตั้งไว 40,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งไว 40,000
 บาท
  - เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาจางเหมาปฏิบัติงาน
ในภารกิจของ อบต.หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องใชสํานัก
งาน  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผงหมึก น้ําดื่ม ธง
ชาติ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว 50,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ
.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมูบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู
บาน ทั้ง 11 หมูบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2565 หนา 14 ลําดับที่ 1

โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขยะในเขต อบต
.หนองบัวโคก เชน คาจางเหมาคนงานจัดเก็บขยะ คาจางเหมา
เอกชนในการจัดเก็บขยะ คาจางเหมาคนงานขับรถขยะ งานฝัง
กลบขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2565 หนา 14 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 502,000 บาท

งบบุคลากร รวม 431,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 431,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 203,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานพัฒนาชุมชน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหกับพนักงานสวนตําบล
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
  1. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
  2. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีกวนขาวทิพย จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน คา
ป้ายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 163
 ลําดับที่ 1     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 725,240 บาท

งบบุคลากร รวม 430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 430,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองชาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:42:36 หนา : 58/72

135



เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
  1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
  2. แมบาน (ผูมีทักษะ)
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวโคก
  -- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ A3 แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวานมือ โถสวม อาง
ลางมือ ราดพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่ง
ราน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เชน RAM เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 48,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นไมวางเอกสาร 5 ชั้น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นไมวางเอกสาร 5 ชั้น จํานวน 1 ตัว ราย
ละเอียดและคุณลักษณะเปนไปตามที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 43,240 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 43,240 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน การปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา, ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุง
ฝาย การปรับปรุงบอบาดาล การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ การ
ขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร เชน บิวทอิน (Built - In), กั้น
หองที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

งานก่อสร้าง รวม 3,864,900 บาท
งบบุคลากร รวม 326,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 326,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
โยธา
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวโคก ตั้งไว 30,000 บาท
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งไว 70,000
 บาท
  - เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือสัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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งบลงทุน รวม 3,373,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,900 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลลภายในหมูบานตําบลหนองบัว
โคก

จํานวน 198,900 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลลภายในหมู
บานตําบลหนองบัวโคก จํานวน 78 ชุด รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปนไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 12 ลําดับที่ 13

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,175,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะครอง ม.9 
จากบานนายสมศักดิ์ สรอยสูงเนิน - ศาลากลางบาน

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต ดานซาย
กวาง 0.50 เมตร ยาว 211 เมตร ดานขวากวาง 0.50
 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการกอสราง
ไมนอยกวา 208.50 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร 1 จุด จํานวน 10 ทอน ทําตาม
แบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 10 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยดอนยาว ซอย
บานนายหรี่ พันขุนทด ม.11

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการกอสรางไม
นอยกวา 164 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
กําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 11 ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนอง
ไทร - ศาลาใหม ม.4 จากไรนายแผน -ไรนางพนอ ตูจํานง

จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
กอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง ขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไมนอย
กวา 2,925 ลูกบาศกเมตร ลงลูกรัง กวาง 6 เมตร ยาว 900
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 540
 ลูกบาศกเมตร(คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60x1.00 เมตร 1
 จุด จํานวน 2 แถวๆ ละ 7 ทอน พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม
นอยกวา 5,400 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
กําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:42:36 หนา : 66/72

143



โครงการกอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนอีดาว 
แยกที่ 1จากไรนายโขน กลามสันเทียะ - ไรนายอาคม พนมสวย ม.7

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
กอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทางกวาง 4
 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไมนอย
กวา 900 ลูกบาศกเมตร ลงลูกรัง กวาง 4 เมตร ยาว 400
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 160
 ลูกบาศกเมตร(คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พรอมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต
.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 8 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายโสกครอคู
เมือง - หนองประดู ม.2

จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
กอสรางถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง จํานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 490 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,347.50 ลูกบาศกเมตร พรอม
วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60x1.00
 เมตร จํานวน 3 จุดๆ ละ 7 ทอน พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม
นอยกวา 2,450 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา 4,950 ลูกบาศกเมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80x1.00
 เมตร จํานวน 14 ทอน จุดที่ 2 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.60x1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม
นอยกวา 9,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่ดําเนินการตลอดสายไม
นอยกวา 11,450 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
กําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 3 ลําดับที่ 2
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  สายหนองหญารังกา - 
ทุงโปรง ม.6 จากไรนายสมาน วรรณา -ไรนายสหรัถ กลารอด

จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 560 ลูกบาศกเมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอด
สาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอยกวา 5,600 ตาราง
เมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 7 ลําดับที่ 6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บานหนองโสน ม.3 
สายหนองโสน - หนองพง จากแยกทางหลวง ชย.ถ.1-0097 - แยก
วัดป่าสุดทาย

จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 850
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 510
 ลูกบาศกเมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบไมนอยกวา 5,100 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต
.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 4 ลําดับที่ 3
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุมโสกครอ - 
หนองสองหอง ม.8

จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จํานวน 3 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 550 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 5,500 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 84 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 840 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 80 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ปรับเกรดเกลี่ยเรียบรวมไมนอยกวา 7,140
 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 9 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาหวย บานหนอง
บัวโคก ม.1

จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 600
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 360
 ลูกบาศกเมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต
.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 2 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนผักชี ม.5 จํานวน 464,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จํานวน 3 ชวง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 375 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 3,750 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 80 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 258 ลูกบาศกเมตร(คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอย
กวา 2,580 ตารางเมตร ปรับเกรดเกลี่ยเรียบรวมไมนอย
กวา 7,130 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 6 ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองตะไก - หลัก
สอง ม.10

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 500 ลูกบาศกเมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอด
สาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไมนอยกวา 5,000 ตาราง
เมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 10 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลักสอง - โนน
ประดู ม.10

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 450
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 180
 ลูกบาศกเมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พรอมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต
.หนองบัวโคกกําหนด 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปผลงครั้งที่ 1/2565 หนา 11 ลําดับที่ 11

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช (ใบมีด เชือก) ผาใบหรือผาพลาสติก หนากาก
ป้องกันแกสพิษ หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาชนรวมใจสรางพื้นที่สีเขียว ตําบลหนองบัวโคก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน คา
วัสดุ คาป้ายโครงการ คาพันธุกลาไม คาเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 180
 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน คา
วัสดุ คาป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 181
 ลําดับที่ 4  
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,492,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

329,560

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

95,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

43,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,492,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

329,560

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

95,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

43,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

87,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,200,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,523,000 364,000 50,000 203,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

94,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 10,000 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,367,000 169,000 530,000 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 72,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

645,000 30,000 76,000 130,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000 5,000 5,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 370,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

87,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,200,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

330,000 4,470,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

118,000

เงินประจําตําแหนง 10,000 198,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 370,000 2,616,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

46,000 238,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

130,000 1,031,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 90,000

คาเชาบ้าน 406,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

25,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 220,000 108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 62,000

คาทําประกันภัยรถยนต์ 
ชั้น 3

5,000

คาธรรมเนียมและคาใช้
น้ําบาดาล

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 15,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

25,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 328,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 62,000 124,000

คาทําประกันภัยรถยนต์ 
ชั้น 3

5,000

คาธรรมเนียมและคาใช้
น้ําบาดาล

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000 15,000 5,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

200,000

คาตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเเบียนในการ
ฝึกอบรม

80,000 25,000 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000

โครงการ "เติมฝัน  สาน
ความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน"

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 160,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

200,000

คาตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเเบียนในการ
ฝึกอบรม

30,000 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000

โครงการ "เติมฝัน  สาน
ความคิด ใกล้ชิด
ประชาชน"

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน/ภายนอก 
ที่ทําการอบต.หนองบัว
โคก

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่น

300,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 20,000 50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรชวง
เทศกาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

446,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน/ภายนอก 
ที่ทําการอบต.หนองบัว
โคก

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่น

300,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรชวง
เทศกาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

446,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000

โครงการควบ
คุม/ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากโรคระบาด
ในสัตว์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 108,000

โครงการจัดซื้อถังขยะ
รองรับขยะในหมูบ้าน

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000

โครงการควบ
คุม/ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากโรคระบาด
ในสัตว์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 108,000

โครงการจัดซื้อถังขยะ
รองรับขยะในหมูบ้าน

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่

500,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 12/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

โครงการประชาชนรวม
ใจสร้างพื้นที่สีเขียว 
ตําบลหนองบัวโคก

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 225,000 60,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 745,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 40,000 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 13/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

500 500

โครงการประชาชนรวม
ใจสร้างพื้นที่สีเขียว 
ตําบลหนองบัวโคก

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 355,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 805,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 190,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 14/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 28,800

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU

24,900

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 25,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
สําหรับผู้บริหาร

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 15/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,000

คาบริการโทรศัพท์ 28,800

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU

24,900

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 25,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
สําหรับผู้บริหาร

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 16/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

17,800

โต๊ะทํางาน 10,000

โต๊ะรับประมานอาหาร
สําหรับเด็ก

9,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เก้าอี้สํานักงาน 3,500

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 17/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

17,800

โต๊ะทํางาน 10,000

โต๊ะรับประมานอาหาร
สําหรับเด็ก

9,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

เก้าอี้สํานักงาน 3,500

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 18/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นไม้วางเอกสาร 5 ชั้น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อโคมไฟ
ถนนโซลาเซลล์ภายใน
หมูบ้านตําบลหนองบัว
โคก

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะครอง ม.9 
จากบ้านนายสมศักดิ์ 
สร้อยสูงเนิน - ศาลา
กลางบ้าน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยดอนยาว ซอยบ้าน
นายหรี่ พันขุนทด ม.11

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายดอนหนอง
ไทร - ศาลาใหม ม.4 
จากไรนายแผน -ไรนาง
พนอ ตู้จํานง

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 19/26

168



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นไม้วางเอกสาร 5 ชั้น 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อโคมไฟ
ถนนโซลาเซลล์ภายใน
หมูบ้านตําบลหนองบัว
โคก

198,900 198,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะครอง ม.9 
จากบ้านนายสมศักดิ์ 
สร้อยสูงเนิน - ศาลา
กลางบ้าน

117,000 117,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยดอนยาว ซอยบ้าน
นายหรี่ พันขุนทด ม.11

84,000 84,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายดอนหนอง
ไทร - ศาลาใหม ม.4 
จากไรนายแผน -ไรนาง
พนอ ตู้จํานง

291,000 291,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 20/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายดอนอีดาว 
แยกที่ 1จากไรนายโขน 
กล้ามสันเทียะ - ไรนาย
อาคม พนมสวย ม.7

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายโสกคร้อคู
เมือง - หนองประดู ม.2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  
สายหนองหญ้ารังกา - 
ทุงโปรง ม.6 จากไรนาย
สมาน วรรณา -ไรนาย
สหรัถ กล้ารอด

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 21/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายดอนอีดาว 
แยกที่ 1จากไรนายโขน 
กล้ามสันเทียะ - ไรนาย
อาคม พนมสวย ม.7

90,000 90,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป
คันทาง สายโสกคร้อคู
เมือง - หนองประดู ม.2

292,000 292,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง

43,240 43,240

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  
สายหนองหญ้ารังกา - 
ทุงโปรง ม.6 จากไรนาย
สมาน วรรณา -ไรนาย
สหรัถ กล้ารอด

364,000 364,000

วันที่พิมพ์ : 25/7/2565  14:25:30 หน้า : 22/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
บ้านหนองโสน ม.3 สาย
หนองโสน - หนองพง 
จากแยกทางหลวง ชย.ถ
.1-0097 - แยกวัดป่าสุด
ท้าย

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายคุ้มโสกคร้อ - หนอง
สองห้อง ม.8

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายนาห้วย บ้านหนอง
บัวโคก ม.1

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายโนนผักชี ม.5

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหนองตะไก้ - หลัก
สอง ม.10
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
บ้านหนองโสน ม.3 สาย
หนองโสน - หนองพง 
จากแยกทางหลวง ชย.ถ
.1-0097 - แยกวัดป่าสุด
ท้าย

332,000 332,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายคุ้มโสกคร้อ - หนอง
สองห้อง ม.8

465,000 465,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายนาห้วย บ้านหนอง
บัวโคก ม.1

234,000 234,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายโนนผักชี ม.5

464,000 464,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหนองตะไก้ - หลัก
สอง ม.10

325,000 325,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหลักสอง - โนน
ประดู ม.10

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

1,373,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน  ม.1 - ม.11 
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 10,816,560 11,004,300 234,000 4,021,000 400,000 366,500 650,000 502,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหลักสอง - โนน
ประดู ม.10

117,000 117,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

1,373,400

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน  ม.1 - ม.11 
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 500 4,590,140 15,000 32,600,000
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