
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,990,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,044,610 บาท
งบกลาง รวม 14,044,610 บาท

งบกลาง รวม 14,044,610 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,035,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,561,260 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 800,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 5,400 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 445,450 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,488,100 บาท

งบบุคลากร รวม 7,889,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,237,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 623,280 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,523,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,652,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,500,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,137,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 720,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 832,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกขาราชการ

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชนตําบลหนองหญาขาว จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,184,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 74,200 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 401,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 421,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 421,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดโซฟารับแขกพรอมโต๊ะกลาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟารับแขกพรอมโต๊ะ
กลาง  จํานวน  1  ชุด  คุณสมบัติ  ประกอบดวย  โซฟา
ขนาด  3  ที่นั่ง  จํานวน  1  ตัว  โซฟาขนาด  1  ที่
นั่ง  จํานวน  2  ตัว  พรอมโต๊ะกลาง  จํานวน  1  ตัว  

ชุดโต๊ะหินออน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะหินออน  จํานวน  2  ชุด ๆ
 ละ  10,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ  1  ชุด ประกอบดวย  โต๊ะ
หินออน  ขนาดไมนอยกวา   90 x 150 x 60  ซม. (กวาง x 
ยาว x สูง)  จํานวน  1  ตัว  และเกาอี้หินออน  ขนาดไมนอย
กวา   30 x 75 x 30  ซม.  (กวาง x ยาว x สูง)  จํานวน  4  ตัว

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จํานวน  1  ตู   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดความกวาง
ไมนอยกวา  85  ซม. ความลึกไมนอยกวา  38  ซม.  ความสูงไม
นอยกวา  80  ซม. มีกุญแจล็อก  แผนชั้นวางของสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได  
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ – สงวิทยุสื่อสาร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดเครื่องรับ – สงวิทยุสื่อสารสังเคราะหความ
ถี่  จํานวน  1  ชุด   พรอมอุปกรณ  ประกอบดวย  ตัว
เครื่อง  ไมโครโฟน  สายไฟเขาเครื่อง ขายึดเครื่อง  และน็อตหมอ
แปลงไฟฟ้า

ตูลําโพง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู
ลําโพง  จํานวน  2   ตู   คุณสมบัติ     เป็นตู
ลําโพง  2  ทาง    ขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว    มีกําลังขยายใน
ตัวไมนอยกวา  600  วัตต  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองวงจรปิด จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  จํานวน  12  ตัว ๆ
 ละ  22,000  บาท  คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  (27 
หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  คุณสมบัติ  มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi   มีความเร็วในการพิมพขาว
ดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)  มี
ความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  มี
หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB   มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง   มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชองและสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา 250 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  2  kVA  
จํานวน   2  เครื่อง  ๆ ละ    11,000  บาท  คุณลักษณะพื้น
ฐาน  มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)   ไมนอย
กวา 2 kVA (1,200 Watts)  มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)  ไม
นอยกวา 220+/-20%  มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)  ไม
มากกวา 220+/-10%   สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load  
ได   ไมนอยกวา 5 นาที   (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,085,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,362,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,362,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,770,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 83,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นเกาอี้สํานักงานบุหนัง  แขนเกาอี้เหล็กดัดชุบ
โครเมียม  แกนปรับระดับสูง – ต่ําได  ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาด
ไมนอยกวา   60 x 70 x 90-105  ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูเหล็ก
แบบ  2  บาน  จํานวน  4  ตู  ตูละ  5,700  บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับ
ระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  (มอก.)  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1
  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน  (8
Thread)  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 4 MB  มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย  มี DVD-RW หรือดีกวา   จํานวน  1  หนวย  มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา 3 ชอง  มีแป้นพิมพและเมาส  มีจอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา  19  นิ้ว จํานวน  1  หนวย  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  เป็นอุปกรณที่มีความ
สามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
กัน  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi   มี
ความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4  ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4
  ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)   มีหนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB   สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได   มีความละเอียดในการส
แกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi   มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed)   สามารถถายสําเนาเอกสาร
ไดทั้งสีและขาวดํา  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สํา
เนา  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได   มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอย
กวา 250 แผน   สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามา
รถกําหนดขนาดของกระดาษเองได   (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  2  kVA  
จํานวน   2  เครื่อง  ๆ ละ    11,000  บาท  คุณลักษณะพื้น
ฐาน  มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output)   ไมนอย
กวา 2 kVA (1,200 Watts)  มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC)  ไม
นอยกวา 220+/-20%  มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC)  ไม
มากกวา 220+/-10%   สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load  
ได   ไมนอยกวา 5 นาที   (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซอมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หญาขาว

จํานวน 5,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

โครงการฝึกซอมความปลอดภัยในการรับสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 5,000 บาท

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 40,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ําในเด็กวัยเรียน จํานวน 10,000 บาท

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนภายในเขต อบต.หนองหญา
ขาว

จํานวน 5,000 บาท

โครงการสํารวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า จํานวน 5,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันอัคคีภัยใหแกสถานประกอบการ
และรานอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,374,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,808,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,808,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,000,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

ฝึกอบรมความรูเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท
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งบลงทุน รวม 40,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จํานวน  1  ตู   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดความกวาง
ไมนอยกวา  85  ซม. ความลึกไมนอยกวา  38  ซม.  ความสูงไม
นอยกวา  80  ซม. มีกุญแจล็อก  แผนชั้นวางของสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน     จํานวน  1
  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน  (8 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 4 MB  มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย  มี DVD-RW หรือดีกวา   จํานวน  1  หนวย  มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา 3 ชอง  มีแป้นพิมพและเมาส  มีจอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา  19  นิ้ว จํานวน  1  หนวย  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  มีความ
เร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  มีหนวย
ความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวม
กันไมนอยกวา 250 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  มีความเร็ว
ในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  20  หนาตอ
นาที (ppm)  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ  A4   ไม
นอยกวา  20  หนาตอนาที (ppm)   สามารถพิมพเอกสารกลับ
หนาอัตโนมัติได  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 256 MB  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวม
กันไมนอยกวา 250 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,855,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,845,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,845,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 200,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน จํานวน 650,000 บาท

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (คาหนังสือ
เรียน  คาอุปกรณการเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน  และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 200,000 บาท

โครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

โครงการจางเหมารถยนตรับ-สงเด็กเล็กผูดอยโอกาส  ยากไร  ฐานะ
ยากจน

จํานวน 600,000 บาท

โครงการบัณฑิตนอย จํานวน 50,000 บาท

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง จํานวน 20,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

โครงการพาเด็กเล็กเขาวัดเรียนรูธรรมะตามวัย จํานวน 10,000 บาท

โครงการเยี่ยมบานนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

โครงการวันแมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

โครงการวันไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

โครงการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หนองหญาขาว

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 6,010,390 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,010,390 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 3,990,000 บาท

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,820,390 บาท
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อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญา
ขาว

จํานวน 200,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

โครงการหนวยกูชีพองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว จํานวน 500,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 150,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,702,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 880,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 450,000 บาท

วันที่พิมพ : 10/10/2565  11:24:34 หนา : 14/24



งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 5,700 บาท

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและไฟสาธารณะภายใน
เขต อบต.หนองหญาขาว

จํานวน 200,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 870,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ฝึกอบรมความรูเพิ่มศักยภาพการบริหารงานใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง

จํานวน 400,000 บาท

อบรมความรูเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาสงเสริม
กลุมอาชีพแกประชาชนตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 400,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลหนองหญาขาว  (หญาขาว
เกมส)

จํานวน 250,000 บาท

โครงการวันเด็กแหงชาติ อบต.หนองหญาขาว จํานวน 100,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ธรรมะรวมใจ และอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

โครงการ อบต.หนองหญาขาวสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท
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โครงการสืบสานวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน” จํานวน 10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,900,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,900,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค อบต.หนองหญาขาว จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคาร ขนาดกวาง  20.00
  เมตร  ยาว  40.00  เมตร พรอมติดตั้งระบบไฟฟ้าใหเรียบ
รอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
    เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนองหญา
ขาว  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโศกรวก หมูที่ 7 
สายบานนางประมวล บัวพรม - นายดวง เลลา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวาง  5.00  เมตร  ยาว      66.00  เมตร  หนา 0.15
  เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  330.00 ตาราง
เมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1
 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
          เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองยางพัฒนา หมูที่ 
 14  สายบานนายสมบูรณ ศูนยกลาง – คุมทรัพยเจริญ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 66.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  330.00  ตารางเมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)
              เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงลําใย หมูที่ 8 สาย
นายชัยวัฒน หาญยางนอก - บานวะยาว หมูที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  330.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
            เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสระสามัคคี หมูที่ 
15 สายบานนางปลา  จงเรียน – บานนางยง นิยมการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 66.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  330.00 ตารางเมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว)  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)
             เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอดินแดง หมูที่ 6 
สายบานนายสมพร – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว 82.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  328.00 ตารางเมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
             เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลําบานใหม  หมูที่  5 
 สายบานหนองหญาขาว - บานลําบานใหม

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวาง  5.00  เมตร  ยาว 66.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  330.00  ตารางเมตร  พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)
                เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต
.หนองหญาขาว  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวะยาว หมูที่ 4  สาย
บานนางออน ขอกลาง - นายสําเรียง เภากลาง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว 82.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  328.00 ตารางเมตร พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)
             เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญาขาว หมูที่ 
3 สายถนนลาดยาง –  บานนายพงษศักด ทองลา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว 82.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  328.00  ตารางเมตร  พรอมกลบไหลทางใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
           เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหาน หมูที่ 10 
สายบานนางแจ๋ว ใจมา - โรงงานเหล็ก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวาง  4.00 เมตร  ยาวรวม  82.00 เมตร  หนา 0.15
  เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  328.00  ตาราง
เมตร พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1
 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
           เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ บานคลองดินดํา หมูที่ 13  สายไร
นางจิรภัทร - ไรนางสวาท

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดินยกระดับ  ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 190.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตร
ดิน 475.00 ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
               เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ บานซับชุมพล  หมูที่ 9  ไรนาย
จรัญ จุดจันทึก - ไรนางแหมม หึกขุนทด

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดินยกระดับ ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 480.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตร
ดิน 1,200 ลูกบาศกเมตร  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้น 3  จํานวน  2  จุด  จุดที่ 1   ขนาด ?  1.00 เมตร  จํานวน 7
 ทอน  จุดที่  2 ขนาด ? 0.60 เมตร  จํานวน  7  ทอน  เทลีนดาด
ปากทอใหเรียบรอย  และเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบ
รอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)  
            เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ บานหนองไผ  หมูที่ 1 สายอาง
เก็บน้ํา - เขาพริก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดินยกระดับ  ขนาดกวาง  4.00
 เมตร   ยาว  450.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร  ปริมาตร
ดิน 1,800 ลูกบาศกเมตร  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้น  3  จํานวน  1  จุด   ขนาด ?  1.00  เมตร   จํานวน  7
  ทอน  เทลีนดาดปากทอใหเรียบรอย  และเกรดเกลี่ยบดทับแนน
ผิวจราจรใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)
              เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนกราด หมูที่ 2 สายจากศาลา
ประชาคม – คลองอีสานเขียว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก  ขนาดกวาง 5.00
  เมตร  ยาว  580.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหิน
คลุก  290.00  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิว
จราจรใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)
             เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 
12

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําชั้น 3  ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.60 เมตร ระยะทางทั้งหมด  98.00  เมตร  พรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 8 บอ กลบดินหลังทอใหเรียบรอย ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
             เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหนองไผพัฒนา หมูที่ 11 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ความยาวทั้งสิ้น  147.00
  เมตร  เป็นรางระบายน้ําสําเร็จรูป 115.00 เมตร  และราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิดเหล็ก 32.00
  เมตร  และเทคอนกรีตเสริมเหล็กดานขาง  ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
               เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  
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โครงการติดตั้งหอกระจายขาว บานคลองดินดํา หมูที่ 13 จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน  จํานวน  1
  หอ  พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบ เครื่อง
ขยาย ฮอรน ไมโครโฟน ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)
               เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของ อบต.หนอง
หญาขาว  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นรวมใจปลูกตนไมเพื่อแผนดิน จํานวน 5,000 บาท

รวมใจปลูกป่ารักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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