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คำนำ 

  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  

จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน  โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาล  การจำแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามผล
และประเมินผล  มีความสะดวกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้  4  ยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก  จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่เทศบาลอย่างบูรณาการ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 

 

 

 

 

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       สำนักปลัดเทศบาล  
       เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  แผน
ดำเนิน งานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565     ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี
การประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน   

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน   
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้ 
  ขั ้นตอนที ่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้ันตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  และปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน...   
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน   
  แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงของปีงบประมาณ  จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม  เพื่อแผนการดำเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง  และแนวทางแก้ไขปัญหา  ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร  ดังนี้ 
 1.แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 2.แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 3.ทำให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละปี 
 4.เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 

 5.ทำให้สามารถบริหารเวลาในการดำเนินโครงการของทุกส่วนในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

 6.ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 

 7.สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้อง  และนำไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆ ไป 

 8.เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 

 

************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ  ผด.01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 75       1,208,800 97.58 กองช่าง
1.2 แผนงานงบกลาง 1 25            30,000 2.42 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 100       1,238,800 100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานงบกลาง 4 7.84       3,262,000 42.03 ส านักปลัดเทศบาล
2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 5.88          552,000 7.11 ส านักปลัดเทศบาล
2.3 แผนงานการศึกษา 23 45.10       1,888,500 24.33 กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 2 3.92          160,000 2.06 กองสาธารณสุขฯ
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.92          914,000 11.78 กองช่าง+กองสาธารณสุขฯ
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 31.37          935,000 12.05 กองการศึกษาฯ+ส านัก

ปลัดฯ2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.96            50,000 0.64 กองการศึกษาฯ
รวม 51 100       7,761,500 100

แบบ ผด. 01  -3-

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 7.14            20,000 2.27 ส านักปลัดเทศบาล
3.2 แผนงานสาธารณสุข 9 64.29          690,000 78.41 กองสาธารณสุขฯ
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 21.43          150,000 17.05 กองสาธารณสุขฯ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 7.14            20,000 2.27 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 14 100         880,000 100

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 44.44          661,500 30.45 ส านักปลัดฯ+กองคลัง
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 7.41          408,000 18.78 ส านักปลัดเทศบาล
4.3 แผนงานการศึกษา 2 7.41          668,000 30.75 กองการศึกษาฯ
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.70            50,000 2.30 กองช่าง
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.70            20,000 0.92 ส านักปลัดเทศบาล
4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 33.33          365,000 16.80 กองการศึกษาฯ

รวม 27 100       2,172,500 100

รวมท้ังส้ิน 96 100     12,052,800 100

แบบ ผด. 01  -4-



 

 

 

แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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
 คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า ชุมชน 2 

ขุนศรีประทุมทอง
พัฒนา หมู่ท่ี 9 (ซอย
บ้านยายจันทร์)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 

X ยาว 1.00 ม. จ้านวน 93 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด กว้าง 0.70 ม. ยาว 0.70 ม. ผนังหนา 
0.10 ม. จ้านวน  10  บ่อ ตามแบบเทศบาล 

พิกัดเร่ิมต้น N.15.416381 

E.101.838658  พิกัดสิ นสุด 

N.15.417210 E.101.839012

      496,800 พื นท่ีเทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก    
หมู่ท่ี 9

กองช่าง

แบบ ผด. 02  -5-

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
***********



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 โครงการก่อสร้างรั ว

บริเวณบ่อขยะเทศบาล
 (ฝ่ังทิศตะวันตก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั ว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล   (ฝ่ังทิศตะวันตก) โดย
ก่อสร้างรั วบริเวณบ่อขยะเทศบาลสูงเฉล่ีย 2.30 

เมตร  ยาวรวม 87.50 เมตร  พิกัด  N 

15.4444793     E 101.812777      ตาม
แบบเทศบาลก้าหนด  พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  

14  พ.ศ. 2562

      496,000 บ่อขยะ
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (หลังเก่า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) โดย
ด้าเนินการมุงหลังคา เมทัลชีท พื นท่ีหลังคา 

595 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลก้าหนด

      216,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (หลัง
เก่า) เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กองช่าง

แบบ ผด. 02  -6-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานงบกลาง
4 ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการจราจร
"ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการจราจร  เพ่ือใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจราจรท่ีประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร  สามเหล่ียมหยุดตรวจ  ป้าย
จราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร  แผงกั นจราจร  แผงพลาสติกใสน ้า  เส้า
ล้มลุกจราจร  
เสื อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นต้น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 

0808.2/ว3892  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  

2562

"     

30,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -7- 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ภายในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2552  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.

2562  ในอัตราแบบขั นบันได  ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป

2,600,000   พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

6 เบี ยยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนพิการ 

ภายในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  

4)  พ.ศ.2562  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

600,000      พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

7 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ภายในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2548  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0810.6/ว684  ลงวันท่ี  21  

กุมภาพันธ์  2562     

42,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -8-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานงบกลาง



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน
"     

20,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก หมู่ท่ี
 1 และหมู่ท่ี
 9

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
9 จ้างเหมาแรงงานให้

ผู้รับจ้างท้างานให้กับ
เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้าความสะอาด
ส้านักงานเทศบล  และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย จ้านวน  4  อัตรา เป็นเงิน 

9,000.-  บาท  จ้านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  

432,000.-  บาท 

432,000      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น ค่าต้นไม้  ค่าวัสดุต่างๆ 

ท่ีจ้าเป็น

100,000      พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -9-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานงบกลาง



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
11 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา
12 โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซื อของขวัญ  ของรางวัล  

ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -10-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก  ดังนี 
1) ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน  205,800.-บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก  อัตรามื อละ  21.-บาทต่อคน  จ้านวน 

 40 คน   จ้านวน  245  วัน  เป็นเงิน  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน   อัตราคนละ  1,700.-บาทต่อปี  

ส้าหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ  2-5  ปี) จ้านวน  40  คน 

 เป็นเงิน 68,000.-บาท
 2.2 ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200.-บาทต่อปี   จ้านวน 

20 คน เป็นเงิน  4,000.-บาท
 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200.-บาทต่อปี  

จ้านวน 20 คน  เป็นเงิน   4,000.-บาท
 2.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300.-บาทต่อปี  

จ้านวน 20 คน เป็นเงิน 6,000.-บาท 

 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430.-บาทต่อปี 

 จ้านวน  20 คน  เป็นเงิน  8,600.-บาท ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว
4110  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2563  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.8/ว 

297  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ์  2564 

296,400      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -11-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
15 โครงการอบรม

จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.2557

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

16 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  ให้กับโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  

(ทองวิทยานุกูล)  อัตรามื อละ  21.-บาทต่อคน 

จ้านวน  200  วัน  จ้านวน 220 คน  เป็นเงิน 

924,000.-  บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.8/ว 297  ลงวันท่ี  

16  กุมภาพันธ์    พ.ศ.2564

924,000      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -12-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
17 โครงการขยะมี

ประโยชน์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการขยะ
มีประโยชน์ ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  

          1,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กสานสัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กสานสัมพันธ์ ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          3,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

19 โครงการจัดการศึกษา
ส้าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการจัด
การศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -13-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
20 โครงการตรวจสุขภาพ

ช่องปากและฟันเด็ก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็ก ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

          1,500 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่  

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

22 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

          1,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -14-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
23 โครงการประชุมคณะ

กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          1,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

24 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

          2,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้
โรงเรียนน่าอยู่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ให้โรงเรียนน่าอยู่ ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร ค่าป้าย   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          1,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02
 -15-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
26 โครงการวันส้าคัญของ

ชาติ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการวันส้าคัญ
ของชาติ ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย    

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  

          4,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27 โครงการวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการวันส้าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย    ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 

          3,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

28 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก ได้แก่  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร   
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

             500 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย    

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

             500 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -16-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
30 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมพัฒนา
วิชาชีพ   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

31 โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการสาน
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย    ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

             500 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32 โครงการสืบสานความ
เป็นไทยใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการสืบ
สานความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ได้แก่  

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าป้าย    

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

             300 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -17- 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
33 โครงการแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร ค่าป้าย    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  

             500 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

34 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม(นม )

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  จ้านวน  76,648.-บาท
ค่าอาหารเสริม  (นม)  อัตรา  7.37  บาทต่อ
คน  จ้านวน  260  วัน จ้านวน  40  คน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้กับ
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล)  

จ้านวน  421,564.-บาท  

ค่าอาหารเสริม  (นม)  อัตรา  7.37  บาท ต่อ
คน  จ้านวน  260  วัน  จ้านวน  220 คน
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว4110  ลง
วันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2563

      498,300 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -18-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

35 โครงการอุดหนุน
ส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  

ท่ี มท 0819.2/ ว 1504  ลงวันท่ี  22 

พฤษภาคม    2563

        40,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

36 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เช่น ค่าตอบแทน
อาสามัครบริบาลท้องถ่ิน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

      120,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

37 ค่าจ้างเหมาแรงงาน "เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างท้างานให้กับ
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก  ดังนี 
1) จ้างตกแต่งดูแลสวน  จ้านวน  4  อัตราๆ  ละ  

9,000.-บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565)  แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 

2)  แบบ ผ. 02   หน้าท่ี 6 ล้าดับท่ี 1

2) จ้างออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  เป็นเงิน  

50,000.-บาทตามหนังสือ  ด่วนมาก  ท่ี  มท 

0808.2/ว7120  ลงวัน ท่ี  9  ธันวาคม  2559      

   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

      482,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กองช่าง

แบบ ผด. 02  -19-

แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสาธารณสุข



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

38 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ  จ้านวน  

4  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  รวม  12  

เดือน  เป็นเงิน  432,000.-บาท (งานก้าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

      432,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

39 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัด
สถานท่ีสนามแข่งขัน ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเงินรางวัล
ถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทนผู้ตันสินกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ี เก่ียวข้อง (กองการศึกษา
ฯ หน่วยงานเบิกจ่าย) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ ว 

3749 ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2564  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่มการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

        50,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -20-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานเคหะและชุมชน



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

40 โครงการครอบครัว
รวมใจตามวิถีพอเพียง

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัว
รวมใจตามวิถีพอเพียง  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

41 โครงการจัดท้าแผน
ชุมชน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสนับสนุนการจัดท้า
แผนชุมชน  การจัดเก็บข้อมูลพื นฐานเพ่ือน้า
ข้อมูลไปใช้ในการจัดท้าแผนชุมชน ได้แก่  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  

กระดาษ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าจัดเก็บข้อมูล  ค่าบันทึกข้อมูล  ค่าป้าย  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        10,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

42 โครงการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร  

ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        50,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -21-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

43 โครงการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน โดยการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเด็ก 

เยาวชน โดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

44 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        50,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

45 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

46 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้แก่  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          5,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -22-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

47 โครงการวันคนพิการ
สากล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันคนพิการ
สากล  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        10,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

48 โครงการศูนย์บริการ
คนพิการเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการ
คนพิการเทศบาลต้าบลหนองบัวโคก เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

          5,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

49 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        80,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

50 โครงการอบรมการท้า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการท้า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตรพอเพียง  ได้แก่  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -23-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

51 โครงการอบรมทักษะ
อาชีพส้าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะ
อาชีส้าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ได้แก่  

ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

        15,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

52 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
พัฒนาชุมชน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน  ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่ารถ  

ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าเบี ยเลี ยง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

      500,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

53 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าเบี ยเลี ยง  ค่ารถ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -24-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

54 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ส้าหรับคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ส้าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าเบี ยเลี ยง  ค่ารถ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

55 โครงการท้าบุญตัก
บาตรวันขึ นปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้าบุญตัก
บาตรวันขึ นปีใหม่ เช่น ค่าเคร่ืองไทยทาน 

ดอกไม้ ธูป เทียน ปัจจัยถวายพระ ค่าน ้าด่ืม ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        50,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาลัฒน
ธรรม

แบบ ผด. 02
 -25-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

56 โครงการรักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักน ้า  รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสาร  ค่าป้าย  ค่าพันธ์ุไม้  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

57 โครงการท้าความ
สะอาดท่อและราง
ระบายน ้า

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้าความ
สะอาดท่อและรางระบายน ้า  ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

58 โครงการนวัตกรรม
การปักหมุดจัดหวัด
สะอาด (จุดรวบรวม
ขยะอันตราย) ของ
เทศบาลต้าบลหนอง
บัวโคก  อ้าเภอจัตุรัส 
 จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนวัตกรรม
การปักหมุดจัดหวัดสะอาด (จุดรวบรวมขยะ
อันตราย) ของเทศบาลต้าบลหนองบัวโคก 

อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        60,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02   -26-

แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

59 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ได้แก่  ค่าจัดซื อน ้ายา
เคมี  เคมีภัณฑ์ต่างๆ  ในการท้าความสะอาด  

หรือก้าจัดลูกน ้า  ยุง  ทรายอะเบท  น ้ายาพ่น
หมอกควัน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        70,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

60 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  และโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ได้แก่  

ค่าส้ารวจ  ค่าจัดซื อยา  เคมีภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  

วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  ยาคุมก้าเนิด  ส้าลี  

แอลกอฮอล์  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ตามหนังสืออ้าเภอ
จัตุรัส  ท่ีชย0023.12/1564  ลงวันท่ี  29  

เมษายน   2564  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2562

        50,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02  -27-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสาธารณสุข



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

61 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

      300,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

62 โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
แหล่งท่องเท่ียว 
พัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม  

อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  แหล่งท่องเท่ียว  พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง

        20,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

63 โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02  -28-

แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

64 โครงการให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

65 โครงการอาหารสะอาด
 รสชาติอร่อย

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหาร
สะอาด  รสชาติอร่อย  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  เงินรางวัล  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

      100,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

66 โครงการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

67 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีทิ งขยะเทศบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีทิ งขยะเทศบาล  ให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  และป้องกันผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม

      100,000 บริเวณท่ีทิ ง
ขยะ เทศบาล
ต้าบลหนองบัว
โคก

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02  -29-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

68 โครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ไม้กวาด  

เข่ง  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

        20,000 บริเวณท่ีทิ ง
ขยะ เทศบาล
ต้าบลหนองบัว
โคก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

69 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.)  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02
 -30-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

70 ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต้าบลหนองบัวโคก  ได้แก่  ป้าย
ปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์  ชั นวางหนังสือ  

จัดท้าดัชนีข้อมูล  ข่าวสารและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

10,000        ส้านักงาน
เทศบาล / 
พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

71 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก  เช่น ค่าเอกสาร ค่าจัด
สถานท่ี ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจคะแน เจ้าหน้าท่ีคะแนน  เจ้า
พนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั ง  วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ท่ีจ้าเป็น  ตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการ
เลือกตั งประจ้าจังหวัดชัยภูมิ  ด่วนมาก ท่ี ลต 

(ชย) 0002 / ว 492  ลงวันท่ี  13  

กรกฎาคม  2564

50,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02
 -31-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

72 โครงการขับเคล่ือน
การจัดตั งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ขับเคล่ือนการจัดตั งอุทยานธรณี (ชัยภูมิ จีโอ
พาร์ค) เช่น  จัดท้าป้ายฌครงการ ค่าวัสดุ ต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง

1,000          พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

73 โครงการจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมการ
จัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล  แผนการด้าเนินงาน  

และการจัดเก็บข้อมูลพื นฐานเพ่ือน้าข้อมูลไปใช้ใน
การจัดท้าแผนพัฒนาของเทศบาล  ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  กระดาษ  

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าจัดเก็บ
ข้อมูล  ค่าบันทึกข้อมูล  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

10,000        พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

74 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

500             เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

75 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานของเทศบาล เเช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

10,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -32-

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

76 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการ
ทุจริต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

77 โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        10,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

78 โครงการส้ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการของเทศบาล  เช่น  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

20,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

79 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาฯ
 พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดู
งานของบุคลากรเทศบาล  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างเทศบาล  ได้แก่  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  ค่าป้าย  

ค่ารถ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  

ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

400,000      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02  -33-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

80 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ้าเภอจัตุรัส ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้กับศูนย์ฯ  ตาม 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ้าเภอจัตุรัส ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565   

30,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

81 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือ
รองรับ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 

2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2550 และภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

100,000      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กองคลัง

แบบ ผด. 02  -34-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
82 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างท้า

ความสะอาดในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ดังนี 
- จ้างท้าความสะอาด  จ้านวน  1  อัตราๆ  ละ  

9,000.-บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  

108,000.-บาท 

108,000      เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

83 โครงการจัดตั งจุด
บริการประชาชน  
ร่วมรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั งจุด
บริการประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  (7  วันอันตราย)  

ได้แก่  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าเบี ย
เลี ยง  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0804.5/  ว
 1634  ลงวันท่ี  22  กันยายน  2557 

      300,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผด. 02
 -35-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

แผนงานการศึกษา
84 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง

ท้างานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก  ดังนี 
1) จ้างท้าความสะอาด  จ้านวน  1  อัตราๆ  

ละ  9,000.-บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  

108,000.-บาท
2) จ้างตกแต่งดูแลสวน  จ้านวน  2  อัตราๆ  

ละ  9,000.-บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  

216,000.-บาท   

3) จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ้านวน  3  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  

รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  324,000.-บาท 

648,000      ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

85 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

20,000        เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02
 -36-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

86 โครงการส้ารวจ/รังวัด
ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์
ส้าหรับหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.)

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส้ารวจ/รังวัด
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ส้าหรับหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) เช่น  ค่าธรรมเนียมใน
การส้ารวจรังวัด  ค่าเอกสาร   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตาม
หนังสืออ้าเภอจัตุรัส ท่ี ชย 0023.11/5696 

ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2563

        50,000 พื นท่ีในเขต
เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กองช่าง

87 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

88 โครงการ
วันปิยมหาราช

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิย
มหาราช  เช่น  ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          2,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -37-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

89 โครงการงานรัฐพิธี  
เฉลิมพระเกียรติ อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งาน
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ  และงานพระราชพิธี
อ่ืนๆ  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าตกแต่งสถานท่ี  ค่า
พวงมาลา  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

      100,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

90 โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันพ่อแห่งชาติ
 และวันชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  

เช่น  ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

91 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เช่น  ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

        40,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -38-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

92 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น  

ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        40,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

93 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
 สินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เช่น  ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        80,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02
 -39-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

94 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี  เช่น  ค่าจัดซื อพวงมาลา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        50,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

95 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถ่ิน
ไทย  เช่น  ค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดซื อพาน
พุ่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

          3,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

96 โครงการวันเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล  

เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  

ปัจจัยไทยทานถวายพระ  ค่ารับรอง  ค่าดอกไม้  

ธูป  เทียน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

        20,000 เทศบาล
ต้าบลหนอง
บัวโคก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02  -40-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 

 

แบบ  ผด.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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 โทรทัศน์ แอล อี ดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV)  ระดับดับความละเอียด
จอภาพ 1366X768 พิกเซล  
ขนาด  32  น้ิว  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม 2563 

5,400     ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.03  -41-

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคา 22,000 บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อย

22,000   ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.03  -42-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    มีหน่วยความจาหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  - มี
ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา )  เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * 
ราคา 22,000 บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย

22,000   ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.03  -43-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    - มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 
x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง   - มีช่องเช่ือมต่อแบบ 
HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth      ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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

4 ตู้เก็บเอกสาร "เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก
แบบ  2  บาน  จ านวน  2  
หลังๆ  ละ  5,900.-บาท  เป็น
เงิน  11,800.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 
หน้าท่ี 26  ล าดับท่ี 10.14 
 รายการ 10.14.1  

11,800   ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

กองคลัง

แบบ ผด.03  -44-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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 ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก
แบบ  2  บาน  จ านวน  1  
หลังๆ  ละ  5,900.-บาท  เป็น
เงิน  5,900.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 
หน้าท่ี 26  ล าดับท่ี 10.14 
 รายการ 10.14.1
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

5,900     ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.03  -45-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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 เคร่ืองตัดหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 9,500.- 
บาท   ดังน้ี 
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี                       

20,400   พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด.03  -46-

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4) พร้อมใบมีด  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
หน้าท่ี 12  ข้อ 6.5.1 
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 10,900.- บาท  ดังน้ี 
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
หน้าท่ี 12  ข้อท่ี 6.5.2  



ท่ี ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อย

22,000   ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล
หนองบัวโคก

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.03  -47-

กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    มีหน่วยความจาหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และ
เมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565


