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ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกนั้น 
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  แผนการด าเนินงานนั้น เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ฉบับนี้ เป็นแผนการด าเนินงานที่รวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ท้ายที่สุดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคม และภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ 

  แผนการด าเนินงานที่ก าหนนดว้ในนรเเีีบีกรเทร้งหหนาดวทบ ้่าดใ้บการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่้นทใองถิ่น พ.ศ. 2548 แลเท่ีแกใวขเพ่ิหเติห  เป็นแผนการด าเนินงานขององค์การีริหนาร
ส่้นต าีลที่แสดงถึงราบลเเอีบดแผนงาน โครงการพัฒนาแลเกิจกรรหที่ด าเนินการจริงทั้งหนหด นนพ้ืนที่ของ
องค์การีริหนารส่้นต าีลปรเจ าปีงีปรเหาณ นั้น 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องหือส าคัญนนการีริหนารของผูใีริหนารทใองถิ่น เพ่ือค้ีคุหการ
ด าเนินงานนหนใเป็นวปอบ่างเหนหาเสหแลเหีปรเสิทธิภาพ ร้หทั้งบังเป็นเครื่องหือนนการติดตาหการด าเนินงาน
แลเการปรเเหินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงหีแน้ทางนนการจัดท าดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แบกออกหาจากแผนพัฒนา แลเหีลักษณเเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  2. จัดท าหนลังจากท่ีวดใหีการจัดท างีปรเหาณราบจ่าบปรเจ าปีแลใ้ 
  3. แสดงถึงเป้าหนหาบ ราบลเเอีบดกิจกรรห งีปรเหาณ รเบเเ้ลาที่ชัดเจนแลเแสดงถึงการ 
ด าเนินการจริง  

4. เป็นการร้ีร้หขใอหูลจากทุกหนน่้บงานที่จเเขใาหาด าเนินการนนพ้ืนที่องค์กรปกครอง  
ส่้นทใองถิ่น 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตาหรเเีีบีกรเทร้งหหนาดวทบ้่าดใ้บการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่้นทใองถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนนดนหนใองค์กรปกครองส่้นทใองถิ่นจัดท าแผนบุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาทใองถิ่น แลเ
แผนการด าเนินงาน ส าหนรัีแผนการด าเนินงานนั้น หีจุดหุ่งหนหาบเพ่ือแสดงถึงราบลเเอีบดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาแลเกิจกรรหที่ด าเนินการจริงทั้งหนหดนนพ้ืนที่ขององค์การีริหนารส่้นต าีลหนนองีั้โคก ปรเจ าปี
งีปรเหาณ พ.ศ. 2566 ท านหนใแน้ทางนนการด าเนินงานขององค์การีริหนารส่้นต าีลหนนองีั้โคก หีค้าห
ชัดเจนนนการปฏิีัติหากขึ้น หีการปรเสานแลเีูรณาการการท างานกัีหนน่้บงานแลเการจ าแนกราบลเเอีบด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  นนแผนด าเนินงานจเท านหนใการติดตาหแลเปรเเหินผลเหื่อสิ้นปีหีค้าหสเด้ก
หากบิ่งขึ้น 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  จากรเเีีบีกรเทร้งหหนาดวทบ้่าดใ้บการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่้นทใองถิ่น 
พ.ศ. 2548 แลเที่แกใวขเพ่ิหเติห หนห้ด 5 ขใอ 26 วดใก าหนนดนหนใองค์กรปกครองส่้นทใองถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดบหีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  คณเกรรหการสนัีสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทใองถิ่นร้ีร้หแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่้นทใองถิ่น หนน่้บราชการส่้นกลาง ส่้นภูหิภาค รัฐ้ิสาหนกิจแลเหนน่้บงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการนนพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่้นทใองถิ่นแลใ้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณเกรรหการ
พัฒนาทใองถิ่น 
  (2)  คณเกรรหการพัฒนาทใองถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลใ้เสนอผูใีริหนารทใองถิ่น
ปรเกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้นหนใปิดปรเกาศแผนการด าเนินงานภาบนนสิีหนใา้ันนัีแต่้ันที่ปรเกาศ 
เพ่ือนหนใปรเชาชนนนทใองถิ่นทราีโดบทั่้กันแลเตใองปิดปรเกาศว้ใอบ่างนใอบสาหสิี้ัน 
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  ขใอ 27 แผนด าเนินงานนหนใจัดท านหนใแลใ้เสร็จภาบนนสาหสิี้ันนัีแต่้ันที่ปรเกาศนชใ
งีปรเหาณราบจ่าบปรเจ าปี งีปรเหาณราบจ่าบเพ่ิหเติห งีปรเหาณจากเงินสเสห หนรือวดใรัีแจใงแผนงาน
แลเโครงการจากหนน่้บราชการส่้นกลาง ส่้นภูหิภาค รัฐ้ิสาหนกิจหนรือหนน่้บงานอื่นๆ ที่ตใองด าเนินการนนพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่้นทใองถิ่นนนปีงีปรเหาณนั้น 

  การขบาบเ้ลาการจัดท าแลเการแกใวขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูใีริหนารทใองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  1. แสดงถึงค้าหชัดเจนนนการน าแผนพัฒนาทใองถิ่นวปสู่การปฏิีัติ 
  2. แสดงค้าหสอดคลใองกัีงีปรเหาณราบจ่าบปรเจ าปี 
  3. เพื่อค้าหสเด้กนนการปฏิีัติงานตาหโครงการต่างๆ 

 4. ง่าบต่อการติดตาหแลเปรเเหินผลการด าเนินงานตาหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรหนนปีนั้น 
 

 
 
 
 
 
 

คณเกรรหการสนัีสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา 

ร้ีร้หแผนงานโครงการ/กิจกรรห 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณเกรรหการพัฒนาทใองถิ่น 

คณเกรรหการพัฒนา
ทใองถิ่น 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอผูใีริหนารทใองถิ่น 

ผูใีริหนารทใองถิ่น ปรเกาศเป็นแผนด าเนินงาน 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ  

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

12 31.58 3,175,000 18.55 กองช่าง

กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

0 0.00 0 0.00 กองช่าง

กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

แผนงานการเกษตร 2 5.26 10,000 0.06 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับ
รายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

0 0.00 0 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอียง

แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 ส้านักปลัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ  

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา 2 5.26 1,820,000 10.63 กองการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1 2.63 500 0.00 กองการศึกษา

กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

0 0.00 0 0.00 กองการศึกษา

กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 4 10.53 370,000 2.16 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

1 2.63 10,000 0.06 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

แผนงานงบกลาง 4 10.53 10,117,000 59.11 ส้านักปลัดและ
กองสวัสิการ

สังคม

กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

0 0.00 0 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ  

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ
และส่ิงปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน 2 5.26 600,000 3.51 กองช่าง

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารท่ัวไป 1 2.63 300,000 1.75 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนากระบอบประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วมตรวจสอบ

แผนงานบริหารท่ัวไป 2 5.26 225,000 1.31 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถ่ิน
และระบบการจัดเก็บภาษี

แผนงานบริหารท่ัวไป 2 5.26 230,000 1.34 กองคลัง

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพ
งานบริการประชาชน

แผนงานบริหารท่ัวไป 4 10.53 197,000 1.15 ส้านักปลัด

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพ
งานบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

1 2.63 62,000 0.36 กองช่าง

รวม 38 100.00 17,116,500 100.00

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองตะครอง ม.9 จาก
บ้านนายสมศักด์ิ สร้อยสูง
เนิน - ศาลากลางบ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ 
โดยมีปริมาณงานดังน้ี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรคอนกรีต ด้ายซ้าย กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 211 เมตร ด้านขวากว้าง 
0.50 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 208.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40x1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 10 
ท่อน ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัวโคก
ก าหนด

117,000 บ้านหนอง
ตะครอง ม.9

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยดอนยาว 
ซอยบ้านนายหร่ี พันขุน
ทด ม.11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม
โครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังน้ี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
41 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 164 
ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี อบต.
หนองบัวโคกก าหนด

84,000 บ้านห้วยดอนยาว
 ม.11

กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้างถนนดิน

โดยงานตัด - ข้ึนรูปคัน
ทาง สายดอนหนองไทร -
 ศาลาใหม่ ม.4 
จากไร่นายแผ่น - ไร่นาง
พนอ ตู้จ านง

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณ
งานดังน้ี ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ข้ึนรูปคันทาง
  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,925 
ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  มีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลูกรัง
ตลอดสาย) พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด จ านวน 2 
แถวๆละ 7 ท่อน พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อย
กว่า 5,400 ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี อบต.
หนองบัวโคกก าหนด

291,000 บ้านโกรก
ผักหวาน ม.4

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดิน
โดยงานตัด - ข้ึนรูปคัน
ทาง สายดอนอีดาว แยกท่ี
 1 จากไร่นายโขน กล้าม
สันเทียะ - ไร่นายอาคม 
พนมสวย ม.7

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
ปริมาณงานดังน้ี ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - 
ข้ึนรูปคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
900 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว
 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  มีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)
(ลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่
น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี 
อบต.หนองบัวโคกก าหนด

90,000 บ้านโสกรวก ม.7 กองช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนนดิน

โดยงานตัด - ข้ึนรูปคัน
ทาง สายโสกคร้อคูเมือง -
 หนองประดู่ ม.2

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
ปริมาณงานดังน้ี ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด
 - ข้ึนรูปคันทาง จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 490 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 1,347.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 3 จุดๆละ 7 
ท่อน พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 
2,450 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 4,950 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 2 จุด จุดท่ี 1 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน
 14 ท่อน จุดท่ี 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน ปรับ
เกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 9,000 ตาราง
เมตร รวมพ้ืนท่ีด าเนินการตลอดสายไม่น้อย
กว่า 11,450 ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี 
อบต.หนองบัวโคกก าหนด

292,000 บ้านหนองลุพุก 
ม.2

กองช่าง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหนองหญ้ารังกา - 
ทุ่งโปร่ง ม.6 จากไร่นาย
สมาน วรรณา - ไร่นาย
สหรัถ กล้ารอด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ 
โดยมีปริมาณงานดังน้ี 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับ
เกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 5,600 
ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัว
โคกก าหนด

364,000 บ้านหนองพง ม.6 กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
บ้านหนองโสน ม.3
สายหนองโสน - หนองพง 
จากแยกทางหลวง ชย.ถ.
1-0097 - แยกวัดป่า
สุดท้าย

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดย
มีปริมาณงานดังน้ี 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับ
เกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 5,100 
ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัว
โคกก าหนด

332,000 บ้านหนองโสน 
ม.3

กองขช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

9



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายคุ้มโสกคร้อ - 
หนองสองห้อง ม.8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
ปริมาณงานดังน้ี 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จ านวน 3 
ช่วง
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุก
ตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า
 5,500 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 84 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุก
ตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า
 840 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 80 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุก
ตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร  ปรับเกรดเกล่ียเรียบรวมไม่
น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี 
อบต.หนองบัวโคกก าหนด

465,000 บ้านหนองซึก ม.8 กองช่าง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

10



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายนาห้วย บ้านหนองบัว
โคก ม.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
ปริมาณงานดังน้ี 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร
(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรด
เกล่ียไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี
 อบต.หนองบัวโคกก าหนด

234,000 บ้านหนองบัวโคก
 ม.1

กองข่ง

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายโนนผักชี ม.5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณ
งานดังน้ี
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จ านวน 3 ช่วง
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 375 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) 
พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 3,750 ตาราง
เมตร
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) 
พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร 
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 860 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 258 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) 
พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 2,580 ตาง
เมตร  ปรับเกรดเกล่ียเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,130 
ตารางเมตร ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัวโคกก าหนด

464,000 บ้านทามจาน ม.5 กองช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

11



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายหนองตะไก้ -หลักสอง
 ม.10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ 
โดยมีปริมาณงานดังน้ี
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับ
เกรดเกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร
 ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัวโคกก าหนด

325,000 บ้านหนองตะไก้
 ม.10

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยวีลงหินคลุก 
สายหลักสอง - โนนประดู่
 ม.10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฯ 
โดยมีปริมาณงานดังน้ี
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)
(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรด
เกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร ท าตามแบบท่ี อบต.หนองบัวโคก
ก าหนด

117,000 บ้านหนองตะไก้
 ม.10

กองช่าง

รวม 12  โครงกำร 3,175,000

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม

          แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ)
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

12



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชาร่วมใจ

สร้างพ้ืนท่ีสีเขียว ต าบล
หนองบัวโคก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธ์ุกล้าไม้ ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าน้ าด่ืม และวัสดุอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

5,000 พ้ืนท่ีใน ต.หนอง
บัวโคก

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย
โครงการ ค่าพันธ์ุกล้าไม้ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าน้ าด่ืม และวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000 พ้ืนท่ีใน ต.หนอง
บัวโคก

ส านักปลัด

รวม 2  โครงกำร 10,000

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร
          แผนงำนกำรเกษตร

13



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุ
มพุก ในอัตรา 21 จ านวน 245 วัน

154,350 ศพด.หนองลุมพุก กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองบัวโคก ในอัตรา 21 จ านวน 245 
วัน

133,770 ศพด.อบต.
หนองบัวโคก

กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองลุมพุก 1. ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

84,900 ศพด.หนองลุมพุก กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองบัวโคก 1. ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 2. ค่าหนังสือ
เรียน 3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 4. ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

73,580 ศพด.อบต.
หนองบัวโคก

กองการศึกษา

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

14



แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก โดยอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองลุมพุก โรงเรียนบ้านทามจาน 
โรงเรียนบ้านหนองโสน และโรงเรียนบ้าน
โสกรวกหนองซึก ในอัตราม้ือละ 21 
บาทต่อคน จ านวน 200 วัน

1,373,400 โรงเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บัวโคก

กองการศึกษา

รวม 2  โครงกำร 1,820,000

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมประเพณี

กวนข้าวทิพย์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
จัดซ้ือสัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

500 วัดป่าสุทธิโกศล 
ม.1

กองการศึกษา

รวม 1  โครงกำร 500

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

          แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ)
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำและศิลปวัฒนธรรม

          แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลการ
ส ารวจประชากรสุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

10,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

ส านักปลัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

40,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

ส านักปลัด

2 โครงการควบคุม/ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
สารเคมีพ่นหมอกควัน ทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

80,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

ส านักปลัด

     กลยุทธ์กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข

          แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการช่วยเหลือ

ประชาฃนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด
ในสัตว์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น จัดซ้ือ
ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษา ป้องกัน 
ควบคุม และระงับโรคระบาดสัตว์ ฯลฯ

20,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

ส านักปลัด

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-ม.11 ตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต าบลหนองบัวโคก 11 หมู่บ้าน 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

220,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

ส านักปลัด

รวม 4  โครงกำร 370,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข

          แผนงำนสำธำรณสุข (ต่อ)

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรช่วงเทศกาล
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลส าคัญอ่ืนๆ

10,000 พ้ืนท่ีใน ต.หนอง
บัวโคก

ส านักปลัด

รวม 1  โครงกำร 10,000

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุในต าบลหนองบัวโคก
7,500,000 ม.1 - ม.11     ต.

หนองบัวโคก
กองสวัสดิการ

สังคม

2 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิได้รับเบ้ียยังชีพคน
พิการในต าบลหนองบัวโคก

2,492,000 ม.1 - ม.11     ต.
หนองบัวโคก

กองสวัสดิการ
สังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิได้รับเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลหนองบัวโคก

30,000 ม.1 - ม.11     ต.
หนองบัวโคก

กองสวัสดิการ
สังคม

4 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัวโคก

95,000 ม.1 - ม.11     ต.
หนองบัวโคก

ส านักปลัด

รวม  4 โครงกำร 10,117,000

     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          แผนงำนงบกลำง

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือถังขยะ

รองรับขยะในหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถังขยะ
รองรับขยะในหมู่บ้าน ท้ัง 11 หมู่บ้าน

100,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

กองช่าง

2 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดเก็บขยะในเขต อบต.หนองบัวโคก 
เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ 
ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะ ค่าฝัง
กลบขยะ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

500,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

กองช่าง

รวม 2  โครงกำร 600,000

     กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงปฏิกูล
          แผนงำนเคหะละชุมชน

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตาม
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ิน

300,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 โครงกำร 300,000

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 

วิจัยประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ท่ีดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
หรือสถาบันส ารวจหรือวิจัยความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมารับบริการของ
 อบต.หนองบัวโคก

25,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิก
สภาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน

200,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 2 โครงกำร 225,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำกระบอบประชำธิปไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

          แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

     กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน

          แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ "เติมฝัน สาน

ความคิด ใกล้ชิดประชาชน"
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
โครงการฯและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

30,000 ม.1 - ม.11     
ต.หนองบัวโคก

กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ด าเนินงานปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือพเม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

200,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 2 โครงกำร 230,000

     กลยุทธ์กำรพัฒนำรำยได้ท้องถ่ินและระบบกำรจัดเก็บภำษี

          แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก

62,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 ค่าตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ เป็นค่ารังวัด ค่าช้ีแนว
เขต ค่าหลักเขต และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบแนวเขต
สาธารณประโยชน์

5,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน/ภายนอก ท่ีท าการ
 อบต.หนองบัวโคก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก 
ท่ีท าการ อบต.หนองบัวโคก

100,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
สถานท่ีกลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

30,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 4 โครงกำร 197,000

     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน

          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก

62,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 โครงกำร 62,000

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน

          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

 (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน (ราคารวม
ติดต้ัง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมติดต้ัง)แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1
 เคร่ือง

24,900 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือน จ านวน 3 ตู้

15,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด
(งานส านักปลัด)

3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ผู้บริหาร

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร
จ านวน 2 ชุด

30,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

4 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือน จ านวน 2 ตู้

10,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด
(งานนโยบาย

และแผน)

5 ตู้บานเหล็กแบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ
 2 บาน จ านวน 2 ตู้

11,800 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 5 91,700

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ช้ันไม้วางเอกสาร 5 ช้ัน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือช้ันไม้วาง

เอกสาร 5 ช้ัน จ านวน 1 ตัว
5,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 5,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะท างาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 

จ านวน 2 ตัว
10,000 ศพด.หนองลุมพุก กองการศึกษา

2 โต๊ะรับประทานอาหาร
ส าหรับเด็ก

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ
รับประทานอาหารส าหรับเด็ก 
จ านวน 6 ชุด

9,000 ศพด.หนองลุมพุก กองการศึกษา

รวม 2 19,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน

          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน

 จ านวน 1 ตัว
3,500 อบต.หนองบัวโคก กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 1 3,500

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

 ส าหรับงานประมวลผล
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 
(28หน้า/นาที)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)
 จ านวน 1 เคร่ือง

8,900 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

22,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

4 เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 
(28หน้า/นาที)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)
 จ านวน 1 เคร่ือง

8,900 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 5 76,800

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง

15,000 ศพด.หนองลุมพุก
 และ ศพด.อบต.
หนองบัวโคก

กองการศึกษา

รวม 1 15,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ

ถนนโซล่าเซลล์ภายใน
หมู่บ้านต าบลหนองบัว
โคก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายใน
หมู่บ้านต าบลหนองบัวโคก 
จ านวน 78 จุด

198,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ีอบต.
หนองบัวโคก

กองช่าง

รวม 1 198,900

     กลยุทธ์กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค
          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ และ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผง
หมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ

150,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ 
ใบเสร็จ แบบบัญชีต่าง ๆ  วัสดุและ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน น้ าด่ืม 
ฯลฯ

75,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 2 225,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน เช่น 
กระดาษ A3 แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ฯลฯ

50,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 50,000

1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน

          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ประเภทวัสดุ

     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยละเอียดของวัสดุท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน

ท่ี วัสดุ
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานเช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผง
หมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก กองการศึกษา

2 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ น้ าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก
 ฯลฯ

40,000 อบต.หนองบัวโคก กองการศึกษา 
(ศพด.)

รวม 2 60,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน  เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผง
หมึก น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 20,000

วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อม
เคร่ืองส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ, เคร่ืองรับ
โทรทัศน์, จานรับสัญญา
ดาวเทียม แบตเตอร่ีโซล่าเซลล์ 
กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 30,000

ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อม
เคร่ืองส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ, เคร่ืองรับ
โทรทัศน์, จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอร่ีโซล่าเซลล์ 
กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 30,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค
          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงาน

บ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่
 น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด 
เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด ถาด แก้วน้ า 
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 
ถังแก๊ส สายยางฉีดน้ า ถังขยะ
แบบขาต้ัง ถังขยะแบบล้อลาก 
อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ

60,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 1 60,000

3. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง 
ไม้กวาด เข่ง ผ้าปุโต๊ะ มีด ถาด แก้วน้ า
 จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส สาย
ยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาต้ัง ถังขยะ
แบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ

11,094 ศพด.ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัวโคก

กองการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี ระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษาใน
อัตราคนละ 7.37 จ านวน 260 วัน

626,598 โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี ต.หนองบัว
โคก

กองการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองลุมพุก

57,486 ศพด.หนองลุมพุก กองการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.หนองบัวโคก

49,882 ศพด.อบต.
หนองบัวโคก

กองการศึกษา

รวม 1 745,060

วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
 (บาท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 วัสดุงานบ้านงานครัว

3. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสก
รู สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง น้ า
กล่ัน เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่) แบตเตอร่ี ล้อ ถังน้ ามัน
 ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน 
ฯลฯ

10,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 10,000

     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4. ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

สถำนท่ีด ำเนินกำร

35



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม 
เล่ือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก (ตลับ
เมตร ลูกด่ิง) สว่านมือ โถส้วม 
อ่างล้างมือ ราดพาดผ้า หน้ากาก
ใส่เช่ือมเหล็ก เคร่ืองยิงตะปู 
น่ังร้าน น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย
ส าเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น
 แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 30,000

          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืนต่าง ๆ  เช่น แก๊สหุงต้ม
 น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา
 น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ
 น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

100,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 100,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น แก๊สหุงต้ม
 น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา
 น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ
 น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

10,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 10,000

6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค
          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)
 ยาและเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ ถุงมือ 
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม 
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเช้ือ
โรค (แบบใช้คร้ังเดียวท้ิง) ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 30,000

7. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
     กลยุทธ์กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข
          แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

การเกษตร เช่น เคียว สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุสัตว์
ปีกและสัตว์น้ า วัสดุเพาะช า 
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช 
(ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ หัวกระโหลกดูดน้ า ฯลฯ

5,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 5,000

8. ประเภทวัสดุกำรเกษตร
     กลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร
          แผนงำนกำรเกษตร
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ในการปิด
ประกาศ และโฆษณากิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. เช่น ขาต้ัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมร่ี
การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน (แผ่นป้าย กระดาษ
โปสเตอร์ วัสดุประกอบการท า
ป้ายประชาสัมพันธ์) ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการขับเคล่ือน การ
จัดต้ังอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอ
พาร์ค) เช่น การสร้างการรับรู้ 
(การประชาสัมพันธ์) และวัสดุ
อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์
 ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

รวม 1 30,000

9. ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

40



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป เช่น RAM 
เมาส์ (Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
(Hub) เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

50,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป เช่น RAM 
เมาส์ (Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
(Hub) เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

50,000 อบต.หนองบัวโคก กองคลัง

รวม 2 100,000

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน
          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

41



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป เช่น RAM 
เมาส์ (Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
(Hub) เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก กองการศึกษา

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป เช่น RAM 
เมาส์ (Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
(Hub) เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก กองการศึกษา 
(ศพด.)

รวม 2 40,000

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

42



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
 ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง 
สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key
 Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป 
เช่น RAM เมาส์ (Mouse) 
เคร่ืองกระจาย สัญญาณ (Hub) 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 20,000

          แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

43



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
 ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง 
สายเคเบิล ซีดีรอมไดร์ฟ แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key
 Board) เมนบอร์ด เมมโมร่ีซิป 
เช่น RAM เมาส์ (Mouse) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก กองช่าง

รวม 1 30,000

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
     กลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรประชำชน

          แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

44



แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภภูมิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา

 เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ 
ส่ือการเรียนการสอนท าด้วย
พลาสติก กระดานล่ืนพลาสติก 
เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะ
ยูโด ฯลฯ

30,000 อบต.หนองบัวโคก กองการศึกษา 
(ศพด.)

รวม 1 30,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร เช่น 

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ป้ายเตือน 
แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้าย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ
 ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ 
สต๊ิกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ

20,000 อบต.หนองบัวโคก ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ)

รวม 1 20,000

11. ประเภทวัสดุกำรศึกษำ
     กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
          แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     กลยุทธ์กำรพัฒนำสังคมกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
          แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ท่ี วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุท่ี

ด ำเนินกำร
งบประมำณ

 (บาท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

12. ประเภทวัสดุจรำจร

45


