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สวนที่ 1  

วิสัยทัศน พันธกิจ ยทุธศาสตรและนโยบายการพัฒนา 

---------------------------- 

1. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา 

 “หนองบัวศาลานาอยูอาศัย ปลอดโรค ปลอดจน ปลอดภัยหางไกลอบายมุขส่ิงเสพติด                   

ไรปญหามลพิษ มุงเนนเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 

 1. สงเสริมการบริหารจัดการใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบรกิารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 3. จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน พรอมท้ังปรับปรุง ซอมแซมระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมี

มาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

4. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 

6. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 

3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 1. องคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา เปนองคการท่ีมีขีดความสามารถสูง (สมรรถนะ)มีการ

บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนดวยความประทับใจและทันสมัย 

 2. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

3. ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงตนอยูไดอยางพอเพียงโดย

ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณคา ท้ังดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 

5. ระบบการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนา  กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน

ไดรับการอนุรักษ และสืบสานใหคงมีอยูตอไป 

 

 

 

 

 



 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  

  และการบริการประชาชน 

   แนวทางการพัฒนา 

1) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการสงเสริม

ศักยภาพของทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององคกรใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลอง  

3) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา 

1) การจัดใหมีและบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 

2) สงเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทำนบก้ันน้ำ ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหลงน้ำ คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 

3) การผังเมืองรวมของทองถ่ิน 

4) การจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

1) การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ/กลุมสตรี 

2) การสงเสริมและขับเคลื่อนใหประชาชนประกอบอาชีพและดำรงตนอยูอยาง

พอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การพัฒนาความรูดานวชิาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

สนับสนนุศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม 

2) การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมทัศนบริเวณรอบสระน้ำ และสองขางทางภายใน

ทองถ่ิน และสงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน  
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3) การประสานความรวมมือแกไขปญหาขยะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

4) การรณรงคแกไขปญหาภาวะโลกรอน/สงเสริมการประหยัดพลังงาน 

5) การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสีย 

6) การแกไขปญหามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

   1) จัดระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการสงเสริมสุขภาพภาค

ประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูการมีสุขภาพท่ีดี (คุมครองผูบริโภค/การควบคุมปองกัน

โรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน)  

   2) การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุ และ

จัดใหมีหนวยรับ-สงผูปวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการทำงานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร เด็กดอยโอกาส 

ดวยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีอาชีพ หรือการ

สรางประโยชนตอสวนรวมเพ่ือสรางคุณคาทางสังคม 

   4) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/

การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ำ 

   5) เสริมสรางความเขมแข็งในดานความม่ันคงและความปลอดภัย โดยสงเสริมและ

สนับสนุนตำรวจบาน/อปพร. ใหทำงานอยางมีคุณภาพ 

   6) การปองกันและแกไขปญหาทางสังคม เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการวางงาน 

ปญหาความยากจน เปนตน 

   7) การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

1) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

โรงเรียน ท้ังระดับกอนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

2) การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กใหไดมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ  

3) การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 

 

 

3 



 

5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

5.1 นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

           เปาหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน               

ประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรม การพาณิชย และการทองเท่ียว การเกษตรโดยจะดำเนินการปรับปรุง           

เสนทางคมนาคมถนนสายหลักใหไดมาตรฐาน และปรับปรุงถนนสายรองและซอยตางๆใหสามารถเชื่อมโยง           

ถึงกันไดและใชการไดโดยสะดวก กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ำใหควบคูไปกับการปรับปรุงถนน            

สายหลักถนนสายรองและถนนในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา เพ่ือใหสามารถระบาย

น้ำไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ำทวมติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึงทุกชุมชนเพ่ือสราง           

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและผูใชเสนทางสัญจรไป-มาปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีอยู          

ในความรับผิ ดชอบขององค การบริห ารส วนตำบลให เพี ย งพอ กับความต องการของประชาชน 
 

5.2 นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

           เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีการรวมตัวกัน เพ่ือเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตางๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมท้ังการเพ่ิมมูลคาสินคา           

ซ่ึงกอใหเกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง”               

โดยสามารถพ่ึงตนเองและดำรงอยูอยางม่ันคงและม่ังค่ังถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 

          องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ          

ใหสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอำนวย

ความสะดวกใหคำแนะนำ บริการตางๆ เสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพและสนับสนุน          

การจำหนายสินคา 

5.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

          เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอด

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินมีศาสนาเปนเครื่องชี้นำ ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา                 

ใหสอดคลองกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สามารถดูแลตัวเองในข้ันพ้ืนฐานและไดรับบริการ

ดานสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน คนในสังคมจะตองมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน องคการบริหารสวนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลใหมีชีวิตความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ               

บรกิารความรูดานสาธารณสุขแกประชาชนสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาส ออกกำลังกาย โดยการ

เลนกีฬาเพ่ือเสริมสรางสวัสดิการสังคมแกเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอแกความตองการ มีสติปญญาและทัศนคติ          

ท่ีดีงามและมีคุณธรรม ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของทองถ่ินให

อยูสืบไป รักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตลอดจนปองกันปญหาอาชญากรรมและระงับการเกิด

อัคคีภัยและภัยธรรมชาติตางๆ 
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5.4 นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          เปาหมายของการพัฒนาคือจัดการใหเปนเมืองนาอยูปราศจากมลพิษ ชุมชน สังคมมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลจะสงเสริมการมีสวนรวมขององคกร

ประชาชนองคกรเอกชนในการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหประชาชนมีสวน

รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง มีประสิทธิภาพ มุงสงเสริมและรักษา

สภาพแวดลอม ใหสวยงาม นาอยูอาศัย มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดิน

และจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 

5.5 นโยบายดานการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 

         เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวมทาง การเมือง

อยางตอเนื่องทุกข้ันตอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีศักยภาพ องคการบริหารสวน

ตำบลจะบริหารจัดการบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนา

งานขององคการบริหารสวนตำบลใหสามารถบริการแกประชาชนให ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินจัดหาซ้ือเครื่องมือ อุปกรณและการเสริมสราง        

และพัฒ นาบุ คลากรขององค การบริหารส วนตำบลให มี ความรู ค วามสามารถในการปฏิบั ติ งาน                     

อยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่  2

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง
รับจริงเกิน

ประมาณการ

หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,200,000.00 2,683,087.83 483,087.83

ภาษีปาย 2,000,000.00 2,923,773.00 923,773.00

193,920.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,200,000.00 5,606,860.83 1,406,860.83

หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตการขายสุรา

20,000.00 26,791.40 6,791.40

-450.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตการพนัน

500.00 0.00 -500.00

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,000,000.00 2,193,920.00

130.00

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือ

รับรองการแจงสถานที่จําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร

5,000.00 900.00 -4,100.00

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้ง

แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ

การโฆษณา

500.00 50.00

13,990.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร

100,000.00 161,298.00 61,298.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน

พาณิชย

6,000.00 6,130.00

800,941.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

12,000.00 10,900.00 -1,100.00

คาธรรมเนียมอื่น ๆ 40,000.00 53,990.00

-10,000.00

รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การขุดดินและถมดิน

0.00 1,000.00 1,000.00

คาปรับการผิดสัญญา 0.00 800,941.00

คาปรับอื่น ๆ 5,000.00 0.00 -5,000.00

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน

 สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

50,000.00 40,000.00



-83,800.00

-10,000.00

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง
รับจริงเกิน

ประมาณการ

คาใบอนุญาตประกอบการคา

สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ

100,000.00 16,200.00

-5,000.00

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14,000.00 3,000.00 -11,000.00

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 10,000.00 0.00

-5,000.00

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร

15,000.00 14,190.00 -810.00

คาใบอนุญาตอื่นๆ 5,000.00 0.00

1,201,831.98 -603,168.02

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 2,383,000.00 3,329,310.40 946,310.40

หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน

คาเชาหรือบริการสถานที่ 5,000.00 0.00

0.00 7,304.00 7,304.00

ดอกเบี้ย 1,800,000.00 1,201,831.98 -598,168.02

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,805,000.00

2,000.00 2,300.00 300.00

หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและ

การพาณิชย

รายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย

550,000.00 607,337.00 57,337.00

รายไดคาบริการอื่น ๆ

คาขายแบบแปลน 10,000.00 70,200.00 60,200.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 570,000.00 631,357.00 61,357.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด คาจําหนายเศษของ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 30,000.00 4,950.00 -25,050.00

เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 147.24 147.24

คาเขียนแบบแปลน 2,000.00 0.00 -2,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 44,000.00 77,976.24 33,976.24

รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 20,000.00 16,716.00 -3,284.00

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 379.00 379.00
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ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 1,400,000.00 1,340,826.94 -59,173.06

รับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

กําหนดแผนฯ

14,000,000.00 13,214,688.50 -785,311.50

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต 20,418,000.00 19,548,956.35 -869,043.65

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายไดฯ

12,000,000.00 11,776,831.52 -223,168.48

คาภาคหลวงแร 300,000.00 293,465.77 -6,534.23

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 600,000.00 622,433.59 22,433.59

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

22,000,000.00 20,573,848.00 -1,426,152.00

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยปาไม

40,000.00 31,601.00 -8,399.00

-95,179.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 70,998,000.00 67,455,148.45 -3,542,851.55

คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000.00 107,675.78 -92,324.22

13,966,730.70

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ

ภารกิจถายโอนเลือกทํา

36,000,000.00 51,664,245.80 15,664,245.80

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000,000.00 51,664,245.80 15,664,245.80

รวมทั้งหมด 116,000,000.00 129,966,730.70

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 40,000.00 -55,179.00

ประมาณการหมวด ประเภท
รับจริงเกิน

ประมาณการ
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สวนที่ 3 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

---------------------------------------------- 

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาหัวทะเล            

และสาขาโชคชัย 

อุดหนุนการไฟฟาภูมิภาค สาขาหัวทะเล และสาขา

โชคชัยเพ่ือดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ำและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะท้ังตำบล 

หนองบัวศาลา 
 

1,000,000 

 

1,184,503.19 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนเพ่ิม 

185,000) 

2. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 โคมไฟสาธารณะ หมูท่ี 1 บานหนองตะคลอง จัดซ้ือโคมไฟสาธารณะ หมูท่ี 1 บานหนองตะคลอง 

 

470,000 470,000 

(ยังไมเบิกจาย) 
 

งบประมาณ

ประจำป 64 

2 หมอแปลงไฟฟา ขนาด 160 KVA พรอมตูควบคุม 

ไฟฟา (MDB 

จั ด ซ้ื อหม อแปลงไฟฟ า  ขนาด  160 KVA พรอม

ตูควบคุม ไฟฟา (MDB 

500,000 500,000 

(ยังไมเบิกจาย) 
 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 กลองวงจรปด cctv พรอมอุปกรณครบชุด หมูท่ี 6 

บานหนองโสมง 

จัดซ้ือกลองวงจรปด cctv พรอมอุปกรณครบชุด  

หมูท่ี 6 บานหนองโสมง 

450,000 450,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

2 ถังกรองน้ำเรซิน จัดซ้ือถังกรองน้ำเรซิน 520,000 520,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

3. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 

บานนายใย - ทางหลวง 290 (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 7 บาน

ใหมหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายใย - ทางหลวง 290 (ชวงท่ี 1) 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตรวมไมนอย

กว า   1 ,260 .00 ตารางเมตร ไหลท างหิ นคลุ ก       

ขางละ 0.30 เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 

(ตามแบบท่ี อบต. กำหนด)  

 

750,000 750,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

4 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูบาน 

เคียงเขต ซอย 2 หมูท่ี 8 บานหนองตาคง 

 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูบานเคียงเขต ซอย 2   

- ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาวไมนอยกวา   

82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิวคอนกรีต

ไมน อยกวา  410.00 ตารางเมตร   พรอมป าย

โครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  

 
 

225,500 225,500 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บานนางแสน – สามแยกไรสงวนวงษหมูท่ี 5   
บานอางหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางแสน – สามแยกไรสงวนวงษ 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ยาวไมนอยกวา  50.00  เมตร หรือมีคอนกรีต
ไมนอยกวา  150.00 ตารางเมตร  พรอมถมดิน 
90.00  ลบ.ม.  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  
 

99,500 99,500  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บานนายองอาจ-สระน้ำสาธารณะหมูท่ี ๖  
บานหนองโสมง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายองอาจ-สระน้ำสาธารณะ  
- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 366.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมถมดินสูง 1.00 เมตร 
ยาว 79.00 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไมนอย
กวา 1,464.00  ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
จำนวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

872,400 872,400  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
สามแยกเคียงเขต-บานนายยงค  หมูท่ี 8   
บานหนองตาคง   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สามแยกเคียงเขต-บานนายยงค 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00  เมตรหนา  0.15  
เมตร ยาวไมนอยกวา 100.00 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตไมนอยกวา  400.00 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0 .50 เมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  
 

263,000 263,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
สามแยกน้ำผึ้งแลนด – บานนายบูรณหมูท่ี 8   
บานหนองตาคง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาม
แยกน้ำผึ้งแลนด - บานนายบูรณ  
- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00  เมตรหนา 0.15  เมตร 
ยาวไมนอยกวา 200.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีต
ไมนอยกวา  600.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
จำนวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

342,000 342,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

9 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 39 

หมูท่ี 3 บานหนองปลิง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 39 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 2.10 เมตรยาว  72.00 เมตร 

หนา  0.15  เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม 

นอยกวา 151.00 ต ารางเมต ร   (ต าม แบ บ ท่ี  อบ ต .

กำหนด)  

86,000 86,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานน.ส ชลีกาญจน  บุญอชิรญาพันธุหมูท่ี 8  

บานหนองตาคง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานน.ส ชลีกาญจน  บุญอชิรญาพันธุ  

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00  เมตรหนา  0.15  เมตร 

ยาวไมนอยกวา 168.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีต   

ไมนอยกวา  672.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุก

ขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 

(ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  
 

384,000 384,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากสระน้ำหัว

เผนิกออมหนองน้ำ-ปาชา  หมูท่ี 6  

บานหนองโสมง   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  จากสระน้ำหัวเผนิกออม

หนองน้ำ-ปาชา   

-- ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา   1,000.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  6,000.00 ตาราง

เมตร   พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด)  

642,000 642,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยเพลินพิศ หมูท่ี 10 บานหนองตะลุมปุกใหม 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลินพิศ  

- รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พรอมฝาปดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร  

หนา 0.125  เมตร  แบบฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความยาว

ไมนอยกวา  36.00 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก    

จำนวน 5 บอ (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 

140,000 140,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

13 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดหนอง

ตะลุมปุก  หมูท่ี 10 บาหนองตะลุมปุกใหม   

เพ่ือจายเปนคาพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดหนองตะลุมปุก 
- เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  5.50  เมตร  ยาวไม
นอยกวา 17.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา  93.50  ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  

54,000 54,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

14 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว  

หมูท่ี 8  บานหนองตาคง 

เพื่อจายเปนคาวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว 
-วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  1.20  
เมตร  จำนวน  200  ทอน พรอมลงดินถมปริมาณไมนอยกวา  
750.00  ลบ.ม. พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย (ตามแบบ
ท่ี อบต.กำหนด) 
   

382,000 382,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

15 โครงการวางทอคอนกรีต เสริมเหล็กจากหมูบาน 

ธนาภา –ทางหลวงหมายเลข 1111 หมูท่ี 8  

บานหนองตาคง 

เพื่อจายเปนคาวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมูบาน 

ธนาภา –ทางหลวงหมายเลข 1111 หมูท่ี 8  บานหนองตาคง 

-วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง  1.20 

เมตร  ยาวไมนอยกวา 285.00  เมตร  พรอมบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก  จำนวน  19  บอ พรอมปายโครงการ  จำนวน  

1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)   

1,700,000 1,700,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

16 โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากบานนางสลิด – บานนายเสรีหมูท่ี 8  บาน

หนองตาคง 

เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นางสลิด – บานนายเสรี  
- วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
0.80  เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 บอ  
ความยาวรวมไมนอยกวา 170.00 เมตร พรอมปายโครงการ
จำนวน 1 ปาย(ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)   
 

598,000 598,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบาน 
นายสามารถ  - หมูบานรุงอรุณวิลล หมูท่ี ๑  
บานหนองตะคลอง 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticจากบานนายสามารถ  - 
หมูบานรุงอรุณวิลล 
- ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
- ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร   ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
- ชวงท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 538.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร พรอมตีเสนจราจรหรือมีพ้ืนท่ีผิวลาด
ยางรวมไม น อยกว า3,815.00  ตารางเมตรพรอมป าย
โครงการจำนวน  1  ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

1,177,000 884,000 

(ผูกพัน) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย               

ศรีมาลัย หมูท่ี ๒ บานหนองตะลุมปุก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีมาลัย 
- กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางภายใน  0.40  เมตร หนา 
0.125  เมตรลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร แบบฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีความยาวไมน อยกวา 180.00 เมตรพรอมป าย
โครงการจำนวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

460,800 460,500  งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

19 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 224 – 

บริษัทเกษมวิศว หมูท่ี ๒ บานหนองตะลุมปุก 

เพ่ือจายเปนคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 224 - บริษัท

เกษมวิศว 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไมนอยกวา  400.00ตร.ม 

- วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร

จำนวน 203  ทอน พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 

0.80x0.80 เมตร จำนวน 14 บอพรอมปายโครงการ 

จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 
 

682,000 555,000 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

20 โครงการกอสรางบอพักน้ำท้ิงคอนกรีตหนาโรงงาน

เดนกิ-บานนายโกะ  หมูท่ี ๓ บานหนองปลิง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางบอพักน้ำท้ิงคอนกรีตหนาโรงงานเดนกิ-
บานนายโกะ 
- ขนาดบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.80 x 0.80  
เมตร  จำนวน  50  บอพรอมปายโครงการจำนวน  1  ปาย 
(ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

422,200 420,128.19  

(ผูกพัน) 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บานนางละมอม ไขทะเล หมูท่ี  4 บานหนอง 

บัวศาลา 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน 

นางละมอม  ไขทะเล   

- ขนาดผิวจราจรกวาง 2.80 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไมนอยกวา89.60ตารางเมตร 

พรอมถมดิน  18.00 ลูกบาศกเมตร   (ตามแบบท่ี อบต.

กำหนด) 
 

53,700 53,000 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบาน 

นายเตย-หอพักยายเล็ก หมูท่ี 4 บานหนองบัวศาลา 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เปนผิวจราจรถนนลาดยางAsphalticจากบานนายเตย – 

หอพักยายเล็ก 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  386.00 เมตร หนา 

0.04 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวลาดยางไมนอยกวา  1,930.00   

ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร พรอมปายโครงการ  

จำนวน 1 ปาย 

603,800 433,478 

(ผูกพัน) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบานนาย

เล็ก – ทางหลวงหมายเลข 224 ระยะท่ี 2 หมูท่ี 5 

บานอางหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticบานนายเล็ก –  

ทางหลวงหมายเลข 224  ระยะท่ี 2 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร หนา 0.04  เมตร ยาว 

ไมนอยกวา400.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวลาดยางรวมไมนอย

กวา 2,000.00 ตารางเมตรพรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 

(ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

625,200 430,000 

(ผูกพัน) 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบานนาย
เล็ก – ทางหลวงหมายเลข 224 ระยะท่ี 2 หมูท่ี 5 
บานอางหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticบานนายเล็ก – ทาง
หลวงหมายเลข 224  ระยะท่ี 2 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร หนา 0.04  เมตร ยาวไม
นอยกวา400.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวลาดยางรวมไมนอย
กวา 2,000.00 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ จำนวน  
1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 

 

473,600 473,000 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 

บานนางทองพูน-บานนายอิทธิศักดิ์ หมูท่ี ๖  

บานหนองโสมง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนาง
ทองพูน-บานนายอิทธิศักดิ์ 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรยาว  80.00 เมตรหนา 
0.15 เมตรไหลทางหินคลุกขางละ 0.50  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ 
จำนวน ๑ ปาย (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

191,900 176,000 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

บานนายเวทย  เปลากระโทก หมูท่ี 7 

บานใหมหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน 

นายเวทย  เปลากระโทก 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรยาว 252.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

คอนกรีตไมนอยกวา 1,008.00 ตารางเมตรพรอมปายโครงการ

จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ี อบต. กำหนด) 
 

596,000 459,800 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

27 โครงการยายถังประปาบาดาลหมูท่ี 7  
บานใหมหนองแหน 

เพ่ือจายเปนคายายถังประปาบาดาล 
- ยายถังประปาบาดาลขนาด   20.00  ลบ.ม.พรอมเทฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.20 x 3.20  เมตรพรอมระบบ
ไฟฟาฯลฯ (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

90,000 90,000 

(ผูกพัน) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

หมูบานธนาภา – ทางหลวงแผนดินหมายเลข  

1111 หมูท่ี 8 บานหนองตาคง 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมูบาน 
ธนาภา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1111 
- ร้ือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  
เมตรหนา  0.15  เมตร ยาวไมนอยกวา 38.00 เมตรหรือมีพื้นที่
การร้ือไมนอยกวา  190.00  ตารางเมตร 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ยาวไมนอยกวา 
285.00 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมนอยกวา 1,425.00
ตารางเมตรไหลทางหินคลุกขางละ  0.30  เมตร 
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย  (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

880,000 880,000 

(ผูกพัน) 

 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

29 โครงการกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางเท่ียง  

เปาตะลุมปุก– บานนายวิจิตร  จาบทะเลหมูท่ี 8 

บานหนองตาคง 

เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนางเที่ยง  เปาตะลุมปุก– บานนายวิจติร  จาบทะเล 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 58.00 เมตรหรือมีคอนกรีตไม

นอยกวา 174.00 ตารางเมตรพรอมกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

ภายใน 0.40 เมตรหนา 0.125 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40  เมตรแบบฝา

ปดคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวไมนอยกวา58.00 เมตรพรอม

ปายโครงการจำนวน 1 ปาย  (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

596,000 459,800 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบาน 
นายมนต-นายเมือง ศูนยสำโรงหมูท่ี ๙ 
บานหนองปลิงใหม 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปน
ผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticจากบานนายมนต-นายเมือง 
ศูนยสำโรง 
- ชวงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 142.00 
เมตรหนา 0.04 เมตร 
- ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  166.00 
เมตรหนา 0.04 เมตรหรือมีพื้ น ท่ี ผิวลาดยางไมน อยกวา  
1,208.00   ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 
 

389,100 358,600 งบประมาณ

ประจำป 64 

 

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic            

จากบาน ร.ต.ต.เถลิงชัย – เขตติดตอตำบลโพธิ์

กลาง หมูท่ี ๙ บานหนองปลิงใหม 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปน

ผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบาน ร.ต.ต.เถลิงชัย-เขต

ติดตอตำบลโพธ์ิกลาง 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตรยาว  193.00 เมตรหนา 0.04

เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวลาดยางไมนอยกวา 675.50 ตารางเมตร

พรอมตีเสนจราจรพรอมปายโครงการจำนวน 1ปาย(ตามแบบท่ี 

อบต กำหนด)  

225,900 201,300 

 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic           

ซอยหนองปลิงใหม 4  หมูท่ี ๙ บานหนองปลิงใหม 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปน

ผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticซอยหนองปลิงใหม 4 

-ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00  เมตร ยาว 41.00 เมตรหนา  

0.04  เมตร 

-ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตรหนา  

0.04  เมตรหรือมีพื้นท่ีผิวลาดยางไมนอยกวา  300.00   ตาราง

เมตรพรอมตีเสนจราจร (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) 

109,700 90,400 งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic  จากบาน

อาจารยระจิตร สีธรรมมา-หอพักพัชรินทร หมูท่ี ๙ 

บานหนองปลิงใหม 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เปนผิวจราจรถนนลาดยาง Asphalticจากบานอาจารยระจิตร 

สีธรรมมา-หอพักพัชรินทร 

-ช ว ง ท่ี  1 (ซ อ ย 1) ข น าด ผิ ว จ ร าจ รก ว า ง   3.50 เม ต ร                 

ยาว 97.00 เมตร 

-ชวงท่ี 2 (ซอย2) ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00 เมตร ยาว 94.00 

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวลาดยางไมนอยกวา  621.50   ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 

(ตามแบบท่ีอบต.กำหนด) 
 

210,100 186,200 งบประมาณ

ประจำป 64 

 

34 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กจากโคราชการ

เคหะ-กำแพงหมูบานอินโทรปารค หมูท่ี ๑๐ 

บานหนองตะลุมปุกใหม 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว

ยูพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กจากโคราชการเคหะ-หมูบาน

อินโทรปารค 

-กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปด

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางภายใน 0.40  เมตร หนา 0.125

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตรแบบฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กมี

ความยาวไมนอยกวา  186.00 เมตรพรอมปายโครงการจำนวน 

1 ปาย(ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

476,200 476,000 

 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

35 โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบานนางบังอร – 

บานนายโรม หมูท่ี ๖ บานหนองโสมง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกจากบานนางบังอร –  
บานนายโรม 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรยาว  225.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวหินคลุกไมนอยกวา 900.00 ตาราง
เมตร พรอมถมดินสูง 0.60 เมตรยาว 150.00 เมตรหรือมี
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 360.00 ลบ.ม.พรอม ปายโครงการ
จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ีอบต.กำหนด) 
 

550,000 550,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

 

36 โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบานนางบังอร – 

บานนายโรม หมูท่ี ๖ บานหนองโสมง   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกจากบานนางบังอร –  

บานนายโรม 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรยาว  225.00 เมตร หนา 

0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวหินคลุกไมนอยกวา 900.00 ตาราง

เมตร พรอมถมดินสูง 0.60 เมตรยาว 150.00 เมตรหรือมี

ปริมาณดินถมไมนอยกวา 360.00 ลบ.ม.พรอม ปายโครงการ

จำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ีอบต.กำหนด) 
 

182,400 182,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

 

37 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวงหมายเลข224 -บานนายยอย ดุมใหม หมูท่ี ๓  

บานหนองปลิง   

เพ่ือจายเปนคายกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง

หมายเลข224 –บานนายยอย 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตรยาว  178.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไมนอยกวา 1,068.00 

ตารางเมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย (ตามแบบท่ี 

อบต. กำหนด) 
 

625,000 625,000 

(ผูกพัน) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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2.นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนภายในตำบล  50,000 

 

22,960 

 

งบประมาณ         

ประจำป 64 

2 คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาท

สตรีและผูนำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษา

ดูงาน 

จัดฝกอบรมสตรีและแมบานเก่ียวกับการสงเสริมกิจกรรม

พัฒนาบทบาทสตรีและผูนำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงและศึกษาดูงาน 

 

860,000 644,820 งบประมาณ            

ประจำป 64 

3 ชดใชคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองบัวศาลา จายเปนเงินชดใชคืนกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองบัว

ศาลา 
 

588,141 213,625.81 งบประมาณ            

ประจำป 64 

2. แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมี

การสำรวจพันธุพืชในเขตพ้ืนท่ีตำบลหนองบัวศาลา 

 

80,000 

 

25,600 งบประมาณ 

ประจำป 64 
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3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการจัดตั้งศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนนชวง

เทศกาลสำคัญ 

จัดตั้งศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสำคัญ 

ไดแก เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 

30,000 

 

13,208 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสำคัญ จัดรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสำคัญ ไดแก 

เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 

30,000 

 

48,750 

(โอนเพ่ิม 

30,000) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

3 รถกระเชาพรอมกระเชาไฟเบอรกลาส จัดซ้ือรถกระเชาพรอมกระเชาไฟเบอรกลาส 2,500,000 2,500,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

4 เครื่องรับสงวิทยุ  VHF/FM  แบบมือถือ จัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ  VHF/FM  แบบมือถือ 180,000 180,000  

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

5 เต็นทผาใบทรงโคง จัดซ้ือเต็นทผาใบทรงโคง 80,000 80,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 

2. แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 ตูบานเลื่อนกระจก ตูบานเลื่อนกระจก 6,500 6,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 

 

19,200 18,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

3 ตูเหล็กแบบ  2  บาน จัดซ้ือตูเหล็กแบบ  2  บาน 

 

11,000 11,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

4 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน 17,000 16,900 งบประมาณ

ประจำป 64 

5 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย   
 

12,000 11,900 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 
 

3,800 3,700 

 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

7 โปรแกรมปองกันไวรัส จัดซ้ือโปรแกรมปองกันไวรัส 700 700 งบประมาณ

ประจำป 64 
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3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
 

3. แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 โครงการแขงขันกีฬาระดับ ปฐมวัย จัดโครงการแขงขันกีฬาระดับ ปฐมวัย 50,000 21,165 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานท่ีของศูนยพัฒนา เด็ก

เล็กในสังกัดองคการ บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 

จัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานท่ีของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ บริหารสวนตําบล 

หนองบัวศาลา 

50,000 42,050 งบประมาณ

ประจำป 64 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนเพ่ือพัฒนางานดานการศึกษาของโรงเรียนท้ัง  4 

โรงเรียนไดแก โรงเรียนบานหนองตะลุมปุก  โรงเรียนบาน

หนองตาคง  โรงเรียนอางหนองแหน  โรงเรียนวัดบาน

หนองบัวศาลา  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ

บริหารสวนตำบลหนองบวัศาลา 

2,924,300 2,180,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

4 โครงการแสดงผลงานทาง วิชาการของนักเรียน  

ประจําปการศึกษา 

จัดโครงการแสดงผลงานทาง วิชาการของนักเรียน  

ประจําปการศึกษา 

30,000 26,299 งบประมาณ

ประจำป 64 

5 คาอาหารเสริมนม อุดหนุนคาอาหารเสริมนมของโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียน 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล

หนองบัวศาลา 

2,481,428 1,849,330.98 งบประมาณ

ประจำป 64 

6 ชุดเครื่องเสียงและลําโพง กลางแจง จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงและลำโพง 50,000 23,255 งบประมาณ

ประจำป 64 
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3. แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

7 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร ปด(CCTV)ชนิดเครือขาย แบบ

มุมมองคงท่ีสําหรับติด ตั้งภายใน-ภายนอกอาคาร สําหรับ

ใชในงานรักษาความ ปลอดภัย ศพด. หนองตาคง 

จัดซ้ือและติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร ปด(CCTV)ชนิดเครือขาย 

แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติด ตั้งภายใน-ภายนอกอาคาร สําหรับใช

ในงานรักษาความ ปลอดภัย ศพด. หนองตาคง 

499,200 499,200 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

8 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

 (Ink Tank Printer) 

จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

 (Ink Tank Printer) 

4,300 4,200 งบประมาณ

ประจำป 64 

9 เครื่องสำรองไฟ 

 

จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ 

 

2,500 2,400 งบประมาณ

ประจำป 64 

10 โครงการกอสรางอาคาร หองนํ้า-สวม ชาย - หญิง  

และท่ีแปรงฟน ศูนยพัฒนา เด็กเล็กหนองตาคง 

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคาร หองน้ำ-สวม ชาย - หญิง และท่ี

แปรงฟน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง หมูท่ี  8  ขนาดกวาง  

5 เมตร  ยาว 20 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 120 ตร.ม.  

(ตามแบบท่ี อบต. กำหนด) พรอมปายโครงการ  จำนวน 1  ปาย 

1,000,000 1,000,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

11 โครงการปรับปรุงถนนทาง เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ

บริหารสวนตําบล หนองบัวศาลา 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนทาง เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ

บริหารสวนตําบล หนองบัวศาลา 

-  กอสรางระบบระบายน้ำ ยาวไมนอยกวา 145 ม. 

-  กอสรางรั้วก้ันเขตทาง  ยาวไมนอยกวา 140  ม. 

-  ปรับปรุงประตูทางเขา – ออก จำนวน 1  แหง   

(ตามแบบท่ี อบต. กำหนด)  พรอมปายโครงการ  จำนวน 1  ปาย 
 

1.200,000 1,200,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

12 โครงการปรับปรุงหลงัคา และฝาเพดานอาคารเรียน ศูนย

พัฒนา เด็กเล็กอบต. หนองบัวศาลา 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซม และจัดซ้ือจัดจางในการ

ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองบัวศาลา   

500,000 500,000 งบประมาณ

ประจำป 64 
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3. แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

13 โครงการจัดจางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 

จางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีชาดแคลน 100,000 100,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

14 โครงการจัดจางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

โรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี 

จางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีชาดแคลน 100,000 100,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

15 โครงการจัดจางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

โรงเรียนบานหนองตะลุมปุก 

จางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีชาดแคลน 100,000 100,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

16 โครงการจัดจางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

โรงเรียนบานหนองตาคง 

จางครูผูสอนในสาขาวิชาท่ีชาดแคลน 100,000 100,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

17 อุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียน  4  โรงเรียน อุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียน  4  โรงเรียน 4,000,000 3,806,080 งบประมาณ

ประจำป  64 

4. แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 เครื่องเคลือบบัตร จัดซ้ือเครื่องเคลือบบัตร 10,000 7,500 งบประมาณ

ประจำป  64 

2 เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 12,000 10,500 งบประมาณ

ประจำป  64 

3 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 854,000 854,000 

(ยังไมจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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4. แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

4 เครื่องพนเคมีชนิดฝอย ละออง (ULV) แบบติดตั้ง  

บนรถยนต 

จัดซ้ือเครื่องพนเคมีชนิดฝอย ละออง (ULV) แบบติดตั้ง  

บนรถยนต 

900,000 900,000 

(ยังไมจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564 

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 42,500 42,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

3 จอรับภาพ ชนิดขนยาย สะดวกและติดตั้งงาย จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดขนยาย สะดวกและติดตั้งงาย 45,900 45,900 งบประมาณ

ประจำป 64 

4 ตูลําโพงเอนกประสงคแบบ เคลื่อนท่ี จัดซ้ือตูลําโพงเอนกประสงคแบบ เคลื่อนท่ี 10,000 6,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

5 เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดระดับเสียง 20,000 20,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

6 เครื่องทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น จัดซ้ือเครื่องทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น 10,000 9,100 งบประมาณ

ประจำป 64 

7 ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต จัดซ้ือตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต 14,500 14,400 งบประมาณ

ประจำป 64 

8 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 500,000 500,000 

(ยังไมจาย) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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4. แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

9 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network 

แบบท่ี 2  

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network 

แบบท่ี 2 

20,000 20,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

5. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

1 คาใชจายโครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด จัดกิจกรรมโครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด 30,000 29,930 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 คาใชจายโครงการเฝาระวังสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมโครงการเฝาระวังสิ่งแวดลอม 50,000 26,930 งบประมาณ

ประจำป 64 

3 คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 200,000 142,760 งบประมาณ

ประจำป 64 

4 คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 100,000 87,660 งบประมาณ

ประจำป 64 

5 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข

บาตามพระราชปณิธาน ศาตราจารย  ดร. สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

จัดกิจกรรมสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระราชปณิธาน ศาตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจาลูก

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

 

80,000 70,200 งบประมาณ

ประจำป 64 

6 โครงการสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมโครงการสุขาภิบาลอาหาร 30,000 29,940 งบประมาณ

ประจำป 64 

7 คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำดาน

สุขภาพ 

จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแกนนำดานสุขภาพ 900,000 633,350 งบประมาณ

ประจำป 64 
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5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 300,000 268,726 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 คาใชจายโครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพประจำตำบลหนอง

บัวศาลา 

จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพประจำตำบลหนอง          

บัวศาลา 

100,000 99,600 งบประมาณ

ประจำป 64 

3 คาใชจายโครงการแขงขันเซปกตระกรอ "หนองบัวศาลาคัพ" 

 

จัดการแขงขันเซปกตระกรอ "หนองบัวศาลาคัพ" 

 

150,000 149,676 งบประมาณ

ประจำป 64 

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

1 โครงการอบรมหลักศาสนาพิธีท่ีถูกตอง จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักศาสนาพิธีท่ีถูกตอง 50,000 31,060 งบประมาณ

ประจำป 64 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมกิจกรรมผูสูง อายุ  

ผูพิการ และผูดอย โอกาส 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ และ

สงเสริมกิจกรรมผูสูง อายุ ผูพิการ และผูดอย โอกาส 

420,000 409,170 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 22,000 22,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

2 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึก

พิมพ (Ink Tank Printer) 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถัง หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

7,500 7,500 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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6. แผนงานสังคมสงเคราะห 

3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานัก งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

กฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสํานัก งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

กฎหมาย 

12,000 12,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัต ิการสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอรและ

เครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก แบบ สิทธิการใช งานประเภทติด 

ตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ี มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม กฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การสําหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอรและเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก แบบ สิทธิการใช 

งานประเภทติด ตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ี มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตาม กฎหมาย 

3,800 3,800 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 คาใชจายโครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

ดานรักษาความสะอาด 

จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานรักษาความสะอาด  

จำนวน  10  หมูบาน 

500,000 299,520 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 3,800,000 

 

3,800,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 

4 ถังขยะคอนเทนเนอร จัดซ้ือถังขยะคอนเทนเนอร 160,000 160,000 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 
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5. นโยบายดานการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

1 คาใชจายในการจัดงาน 

 

เพ่ือจายคาใชจายในการจัดงาน 30,000 14,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส 

 ในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล  

หนองบัวศาลา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 
 

30,000 220,895 

(โอนเพ่ิม 

211,000) 

งบประมาณ

ประจำป 64 

3 โครงการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรวบรวมปญหา

ความตองการและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 

จัดประชุมประขาคมหมูบานเพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนา     

และรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนประกอบการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

20,000 

 

4,680 งบประมาณ

ประจำป 64 

4 โครงการจัดทําวารสารหรือว ีดีทัศนประชาสัมพันธ 

รายงานกิจการผลการ ดําเนินงานขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองบัว ศาลา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําวารสารหรือวีดีทัศน

ประชาสัมพันธ รายงานกิจการผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัว ศาลา 
 

150,000 128,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

5 โครงการอบรมใหความรู เก่ียวกับขอมูลขาวสาร ตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 สําหรับ

ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผูนํา ทองท่ี 

อสม. และประชาชน ท่ัวไป 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรู เก่ียวกับขอมูล

ขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 

สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผูนํา ทองท่ี 

อสม. และประชาชน ท่ัวไป 
 

20,000 450 งบประมาณ

ประจำป 64 

6 โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญองคการบริหาร  

สวนตําบลหนองบัวศาลา 

โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญองคการบริหารสวนตำบล

หนองบัวศาลา 

1,400,000 1,400,000 

(ยังไมเบิกจาย) 

 

งบประมาณ

ประจำป 64 

(โอนงบประมาณ 

ครั้งท่ี 15/2564) 
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1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

7 เครื่องดูดฝุน จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน 13,000 8,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

8 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 25,300 24,610 งบประมาณ

ประจำป 64 

9 ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง จัดซ้ือชุดรับแขกพรอมโตะกลาง 10,000 9,900 งบประมาณ

ประจำป 64 

10 ตูเก็บเอกสาร จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 22,300 17,500 งบประมาณ

ประจำป 64 

11 ตูเอกสารบานเลื่อนทึบ  2  บาน จัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนทึบ  2  บาน 7,000 7,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

12 โตะประชุม จัดซ้ือโตะประชุม 19,000 19,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

13 ผามานพรอมอุปกรณ จัดซ้ือผามานพรอมอุปกรณ 55,000 20,533 งบประมาณ

ประจำป 64 

14 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  

แบบท่ี 2 

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

แบบท่ี 2 

8,900 8,800 งบประมาณ

ประจำป 64 

15 โครงการประชาสัมพันธและ การรณรงคการชาํระภาษี 

ทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการประชาสัมพันธและ การรณรงค

การชําระภาษี ทองถ่ิน 

22,750 7,750 งบประมาณ

ประจำป 64 

16 โครงการปรับปรุงขอมูล แผนท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรงุขอมูล แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียน ทรัพยสิน 

300,000 276,000 งบประมาณ

ประจำป 64 
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1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย หมายเหตุ 

17 โครงการรณรงคการจายเงิน คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

เปนรายป ในเขตพ้ืนท่ี อบต .หนองบัวศาลา 

จัดซ้ือโครงการรณรงคการจายเงิน คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย เปน

รายป ในเขตพ้ืนท่ี อบต .หนองบัวศาลา 

5,000 5,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

18 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 28,800 27,000 งบประมาณ

ประจำป 64 

19 เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 60,000 59,800 งบประมาณ

ประจำป 64 

20 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

กฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสํานัก งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

กฎหมาย 

36,000 23,800 งบประมาณ

ประจำป 64 

21 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัต ิการสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอร

และเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก แบบ สิทธิการใชงาน

ประเภทติด ตั้งมาจาก โรงงาน(OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ ถูกตอง

ตามกฎหมาย 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัต ิการสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอร

และเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก แบบ สิทธิการใชงานประเภทติด 

ตั้งมาจาก โรงงาน(OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมาย 

19,600 15,800 งบประมาณ

ประจำป 64 
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