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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป         รวม 11,242,200 บาท 
งบบุคลากร          รวม 8,507,000 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         รวม 2,571,120 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก        จ านวน 514,080 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต. รองนายก อบต. จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      จ านวน 42,120 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. จ านวน 12 
เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       จ านวน 42,120 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.รองนายก อบต.จ านวน 12 เดือนปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 86,400 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. / ที่ปรึกษานายก อบต. จ านวน 12 
เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน1,886,400บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติราชการ   
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 5,935,880 บาท 
เงินเดือนพนักงาน               จ านวน 2,583,360 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 8 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
- ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 39,880 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 478,560 บาท 
- ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 33,000บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 396,000 บาท 
- ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อัตราเดือนละ 31,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 376,080 บาท 
- ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเดือนละ 29,680 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 356,160 บาท 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเดือนละ15,420 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 180,720 บาท 
- ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราเดือนละ 23,080 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 276,960 บาท 
- ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 17,270 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 207,240 บาท 
- ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเดือนละ 25,970บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 311,640 บาท 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 1,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เงินเพ่ิมตามวุฒิ ค่าครองชีพ ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 8 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 252,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าส านักปลัด อบต.
และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. ตามกฎหมายที่ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน2,829,120บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 20อัตรา ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11 อัตรา เป็นเงิน 1,857,120 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละอัตราเดือนละ13,720 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  
164,640  บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเดือนละ 20,910บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 250,920 
บาท 
- ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกนน้ าเอนกประสงค์ อัตราเดือนละ 13,420บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
161,040 บาท 
- ต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ อัตราเดือนละ 12,530 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 150,360 บาท 
- ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ13,940บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 334,560 บาท 
- ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า อัตราเดือนละ 13,400 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 160,800 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อัตราเดือนละ 20,910 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 250,920 บาท 
- ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 11,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 136,080 บาท 
- ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราละ 10,370บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 124,440 บาท 
- ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 10,280 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 123,360 บาท 
พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 9 อัตรา เป็นเงิน 972,000 บาท 
- ต าแหน่งภารโรง จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 108,000 บาท 
- ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน108,000 บาท 
- ต าแหน่งคนสวน จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน108,000 บาท 
- ต าแหน่งคนงานเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 324,000 บาท 
- ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 216,000 บาท 
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 270,400 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างสังกัดและลูกจ้างประจ า ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 20 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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งบด าเนินงาน          รวม 2,467,600 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม     70,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตามกระทรวงการคลังก าหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ค่าใช้สอย          รวม 1,058,500 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 58,500 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส าคัญที่หลวง ฯลฯ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นประโยชน์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ       
จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการประกวดต่างๆ      จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆในการประกวดแข่งขันต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ของขวัญ ของรางวัล ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 54) 
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย    จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี หน้า 74) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร   จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ  
สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาให้ท้องถิ่นรักษาวินัย พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการอบรมเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ท้องถิ่นรักษาวินัย พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 75) 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล 
และ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน       จ านวน 210,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)      
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.      จ านวน 480,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง- เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์        
การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 78) 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ฯลฯ จ านวนส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าของสมนาคุณ ส าหรับพิธีการ  
วันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 70,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ     
เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน 
เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง เครื่องสูบนน้ า เครื่องเซฟเวอร์ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ซ่อมไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
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ค่าวัสดุ           รวม    479,100 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 133,000 บาท 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ตรายาง แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ น้ าดื่ม 
ซองบัตรแขวนคอ เสาธง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาดฯ ถ้วย จาน แก้วน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน 256,100 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ส าหรับเติมพาหนะ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กข 3491 เลย งบประมาณ 37,200 บาท 
- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กจ 2106 เลย งบประมาณ 45,700 บาท 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข 81-8606 เลย งบประมาณ 41,500 บาท 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข 81-1120 เลย งบประมาณ 41,500 บาท 
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลข บท 3231 เลย งบประมาณ 41,500 บาท 
- รถบรรทุกน้ า หมายเลข ฉ-2920 เลย งบประมาณ 41,500 บาท 
- เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 3,600 บาท 
- เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง งบประมาณ 3,600 บาท 
( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44) 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง จัดท าป้ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ และกิจการ
งานของต าบล เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี การรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ป้ายติดประกาศแบบมีหลังคา 
ป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายวันส าคัญต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล ป้ายหน่วยงาน
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
หน้า 71) 
วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 40,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเว็บไซต์ และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เช่นหมึกคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ วัสดุจัดเก็บข้อมูล(UHB) ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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ค่าสาธารณูปโภค         รวม    860,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า          จ านวน 800,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ, ค่าไฟฟ้าแก่งโตน, ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในจุดบริการกล้อง CCTV และค่าไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 7 สถานีฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล        จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล สถานที่ท่องเที่ยว  
แก่งโตน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หน้า 81) 
ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
ค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน 40,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและบริการพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าลงทะเบียนโดเมนเนม เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหาร   
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
 

งบลงทุน          รวม 257,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 257,600 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน       จ านวน 51,200 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู             
ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์ จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน)      จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 40 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)           
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร        จ านวน 44,400 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) โต๊ะท างานผู้บริหารตัวแอล หน้าโต๊ะมีปูกระจก รุ่น Navada ขนาด 180*90*76 ซม
จ านวน 3 โต๊ะ (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
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จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม        จ านวน 6,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) พัดลมอุตสาหกรรม ใบพัดโลหะ 4 ใบ ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ก าลังไฟฟ้า 210 วัตต์ ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก xสูง) 28.5 x 71 x 68.5 ซม. จ านวน    
2 ตัว (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย        จ านวน 4,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ไมโครโฟนแบบมือถือ มีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอย่างเดียว ความถี่ VHF แบบฟิกความถี่ 
ตอบสนองความถี่ 40Hz-20KHz อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 100 dB ค่าความเพ้ียนน้อยกว่า 0.5% 
ตัวไมโครโฟนก าลังส่งน้อยกว่า 10mW แบตเตอรี่AA 2 ก้อนใช้งานต่อเนื่อง6ชั่วโมง ช่องสัญญาณ Output    
แบบMix Out (1/4"unBalance Output A-B) ปรับระดับความดังของเสียง (Volume)ของไมโครโฟน A และ B 
ระยะการรับส่งสัญญาณ 60 เมตร จ านวน 1 ชุด (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์         จ านวน 17,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน           
ราคา 17,000บาท จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐาน   
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย 
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์        จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง  
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จ านวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง   
หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                  
– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล       
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร ์2562) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ 
รถน้ าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ล าโพงสนาม เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า72) 
 
งบรายจ่ายอ่ืน          รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน          รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ 
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
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งานบริหารงานคลัง         รวม 2,448,200 บาท 
งบบุคลากร          รวม 2,057,200 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 2,057,200 บาท 
เงินเดือนพนักงาน               จ านวน 1,283,400 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
- ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 35,220 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 422,640 บาท 
- ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 31,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 376,080 บาท 
- ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราเดือนละ 15,420 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 185,040 บาท 
- ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ 24,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 299,640 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 1,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมคุณวุฒิที่ ก.พ., ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง,เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา 
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 715,800 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 715,800 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 18,070 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 216,840 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ14,840 บาทตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน 178,080 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ 14,620 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน 175,440 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเดือนละ 12,120 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวน 145,440 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 15,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 3 อัตรา   
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)     
งานบริหารงานคลัง (00113) 
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งบด าเนินงาน          รวม 358,600 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม   40,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามกระทรวงการคลังก าหนด ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 25,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113 
ค่าใช้สอย          รวม 215,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏใน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการออกเดินส ารวจภาคสนาม ซึ่งแบ่งเนื้อที่ออกเป็น 17 โซน 36 บล็อก จ านวน
แปลงที่ดิน 6,267 แปลง ของจ านวนเนื้อที่ 88 ตารางกิโลเมตร ของต าบลหนองผือ ปรากฏในงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 35) 
ค่าโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมด าเนินการประชาสัมพันธ์ในการเก็บภาษี  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 35) 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        จ านวน 70,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 



-63- 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น          
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
ค่าวัสดุ           รวม 103,600 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ตรายาง ยางลบ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี แฟ้มเอกสาร   
และแบบพิมพ์อ่ืน ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)    
งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน 3,600 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส าหรับ
เติมพาหนะ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
- รถจักรยานยนต์ หมายเลข กข 273 เลย งบประมาณ 3,600 บาท 
( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 44) 
 
งบลงทุน          รวม 32,400 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 32,400 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน       จ านวน 32,400 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดท าความสะอาดได้ 
- มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      รวม 504,860 บาท 
งบบุคลากร          รวม 382,560 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 382,560 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 226,080 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
- ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ18,840บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 226,080 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 132,480 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1อัตรา ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย     
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 132,480 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 11,040 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน
เงิน 132,480 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 24,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างสังกัดและลูกจ้างประจ า     
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1อัตรา ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 

งบด าเนินงาน          รวม 93,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 20,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ) ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
ค่าใช้สอย          รวม 70,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)      
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) 
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ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต์ จ านวน10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงการนต์ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ เอกสารประสาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) 
ค่าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน (อปพร.)    จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม อปพร. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)              
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) 
ค่าโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น   จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการอบรมให้ความรู้ ค่าป้ายโครงการ/
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย   
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) 
 

ค่าวัสดุ           รวม     3,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 3,000 บาท 
จัดซื้อพัดลมติดผนัง         จ านวน 3,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน พัดลมแขวนผนัง ขนาดใบพัด : 16 นิ้ว ระดับความคุม
แรงลม :* 3ระดับ (Pull switch) ความถี ่: 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลท์ ก าลังไฟฟ้า : 52 วัตต์ ความเร็ว
รอบ : 1,115 รอบ/นาที ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 45 ? 39 ? 51 ซม. จ านวน 2 ตัว (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
 

งบลงทุน          รวม 29,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 29,300 บาท 
ครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นแบบสะพายหลัง       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 16 ลิตร 2ระบบ แบตเตอรี่ และ มือโยก 16 
ลิตร 4 หัวฉีด 2 ระบบ แบตเตอรี่และก้านโยก ท าด้วยพลาสติกABS จ านวน 5 ชุด (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง         จ านวน 15,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง แบบยาง ขนาด 1.1/2 นิ้ว ยาว 30 เมตร จ านวน 
1 เส้น (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
( 00120 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer)  จ านวน 4,300 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2562 ) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ประกอบไปด้วย 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม 3,404,118 บาท 
งบบุคลากร          รวม 1,285,760 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 1,285,760 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 992,040 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน       
ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 3 อัตราตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561–2563) จ านวน12เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
- ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 29,110 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 
349,320 บาท 
- ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 27,480 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 329,760 บาท 
- ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเดือนละ 26,080 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 312,960 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 1,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เงินเพ่ิมตามวุฒิ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงาน จ านวน 3 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 –2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 249,720 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างฯ จ านวน 1 อัตรา 
ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ( 00211 ) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 249,720 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 20,810 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 249,720 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 1,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯ จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง    
3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211 ) 
 

งบด าเนินงาน          รวม 2,090,558 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 20,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้     
ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

ค่าใช้สอย          รวม 979,410 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ   
จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ( 00211 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     จ านวน 573,300 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองผือ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) คนละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  )          
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) ดังนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน 11 คน   เป็นเงิน 53,900 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย   จ านวน 28 คน   เป็นเงิน 137,200 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม  จ านวน 25 คน   เป็นเงิน 122,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 37 คน   เป็นเงิน 181,300บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น  จ านวน 16 คน   เป็นเงิน 78,400 บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน         จ านวน 198,900 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน 11 คน   เป็นเงิน 18,700 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย   จ านวน 28 คน   เป็นเงิน 47,600 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม  จ านวน 25 คน   เป็นเงิน 42,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 37 คน   เป็นเงิน 62,900บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น  จ านวน 16 คน   เป็นเงิน 27,200 บาท 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        จ านวน 50,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
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ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา       จ านวน 132,210 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ        
300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี รวมทั้งสิ้น คนละ 1,130 บาท/ปี จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีจ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน 11 คน   เป็นเงิน 12,430 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย   จ านวน 28 คน   เป็นเงิน 31,640 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม  จ านวน 25 คน   เป็นเงิน 28,250 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 37 คน   เป็นเงิน 41,810บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น  จ านวน 16 คน   เป็นเงิน 18,080 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
ค่าวัสดุ           รวม 1,091,148 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ธงชาติ 
ตรายาง ยางลบ แฟ้ม ปากกา แฟ้มเอกสาร และแบบพิมพ์อ่ืน ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา( 00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
ค่าอาหารเสริม (นม)        จ านวน 1,071,148 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คนละ7.37บาท จ านวน 260 วัน และเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองผือ คนละ7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) ดังนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน 11 คน   เป็นเงิน 21,078 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย  จ านวน 28 คน   เป็นเงิน 53,645 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม  จ านวน 25 คน   เป็นเงิน 47,905 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 37 คน   เป็นเงิน 70,899บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น  จ านวน 16 คน   เป็นเงิน 30,659 บาท 
- โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน 241 คน   เป็นเงิน 461,804บาท 
- โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน 53 คน   เป็นเงิน 101,559 บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองผือ    จ านวน 32 คน   เป็นเงิน 61,319 บาท 
- โรงเรียนบ้านเมี่ยง    จ านวน 116 คน   เป็นเงิน 222,280 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211) 
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งบลงทุน          รวม 27,800 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 27,800 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน         จ านวน 4,500 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน หนังสังเคราะห์ หมุนได้รอบตัว มีโชคปรับระดับได้ 
ขนาดกว้าง 59 เซนติเมตร ลึก 66 เซนติเมตร สูง 99.5-109.5 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์         จ านวน 17,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 
17,000บาท จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หนา้ 71) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า   
มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ   
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า       
แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)      จ านวน 6,300 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคา 6,300 บาท 
จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2562) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71)คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi – มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
(ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 
ภาพต่อนาที(ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม 4,791,240 บาท 
งบบุคลากร          รวม 2,793,240 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 2,793,240 บาท 
เงินเดือนพนักงาน               จ านวน 1,853,520 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี
ฯลฯ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,170 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 326,040 บาท 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,080 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 324,960 บาท 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,020 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 324,240 บาท 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 26,960 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 323,520 บาท 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 25,700 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 308,400 บาท 
- ต าแหน่งคร ูจ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 20,530 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 246,360 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ เงินเพ่ิมตามวุฒิ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 –2563)จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
เงินวิทยฐานะ          จ านวน 210,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินวิทยฐานะ ของข้าราชการ จ านวน 5 อัตรา ตามแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 –2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 675,720 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างฯ /ผู้ดูแลเด็ก     
ตามอัตราที่ก าหนดและอัตราที่ได้รับการจัดสรรส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จ านวน 4
อัตรา ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)     
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 675,720 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราเดือนละ 21,540บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 258,480 บาท 
- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 10,370 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 124,440 บาท 
- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 10,370 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 124,440 บาท 
- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 14,030 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 168,360 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 49,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯและผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 –2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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งบด าเนินงาน          รวม 130,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม   40,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ก าหนดราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212 ) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ค่าใช้สอย          รวม 90,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา(บัณฑิตน้อย)   จ านวน 15,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา  
(บัณฑิตน้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัลต่างๆ     
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ       จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / นิทรรศการ วันเด็ก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หน้า 87) 
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งบเงินอุดหนุน          รวม 1,868,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 1,868,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ค่าอาหารกลางวัน            จ านวน 1,868,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) นักเรียน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) ดังนี้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) 
- โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  จ านวน 267 คน   เป็นเงิน 1,068,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองผือ  จ านวน 32 คน   เป็นเงิน 128,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านเมี่ยง   จ านวน 116 คน   เป็นเงิน 464,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านขอนแก่น   จ านวน 52 คน   เป็นเงิน 208,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      รวม 444,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 244,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 144,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 144,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และ ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
ค่าใช้สอย          รวม 100,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์    จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี, ทรายอะเบท, สารตรวจปัสสาวะ ให้แก่เยาวชน กลุ่มผู้
เสี่ยงในการติดยาเสพติด และ สารอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก 
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 66) 
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ       จ านวน 50,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ
ให้แก่ ประชาชน,เด็ก,เยาวชน,พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองผือ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)              
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 63) 
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า    จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
(00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 66) 
 
งบเงินอุดหนุน          รวม 200,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 200,000 บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน 
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข      จ านวน 200,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้า 62) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       รวม 1,651,680 บาท 
งบบุคลากร          รวม 1,436,680 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 1,436,680 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 691,200 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 2อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
- ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 34,680 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 416,160 บาท 
- ต าแหน่งนายช่างโยธา อัตราเดือนละ 22,920 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 275,040 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 1,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 620,760 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน 
(00241) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน 404,760 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 119,640 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 12,420 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 149,040 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตราเดือนละ 11,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 136,080 บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท 
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 216,000 บาท 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 81,720 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
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งบด าเนินงาน          รวม 205,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม    15,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามกระทรวงการคลังก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและ
ชุมชน (00241) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนต าบล     
และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้      
ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งานเคหะและชุมชน (00241) 
ค่าใช้สอย          รวม 90,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว ฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
รูป วี ซี ดีค่าใช้สอยอ่ืนๆที่จ าเป็น ค่าส ารวจออกแบบ โครงการต่างๆในพ้ืนที่ต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน(00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        จ านวน 50,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ      
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241)     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องปั้มน้ าฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ       
และชุมชน ( 00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
ค่าวัสดุ           รวม 100,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 40,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น วัสดุที่ใช้ใน
กิจการงานโยธา งานก่อสร้าง เช่น กระดาษไขเขียนแบบ แฟ้มกระดาษ ปากกา ตรายาง หมึกเครื่องพิมพ์ดินสอ 
กระดาษฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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วัสดุก่อสร้าง          จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุในการก่อสร้าง เช่น ฝายแม้ว ท่อพีวีซี ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปูนซีเมนต์ หิน ทราย สังกะสี ไม้อัด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะ   
และชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี   
แผ่นป้ายผ้า ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อบต. เช่น งานป้ายเขต เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
 

งบลงทุน          รวม 10,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม 10,000 บาท 
ค่าชดเชยผลอาสิน 
ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง แบบปรับราคาได้      จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเงินให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ที่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีผู้ว่าจ้างต้องชดเชยเงินให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 
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งานไฟฟ้าถนน          รวม 270,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 270,000 บาท 
ค่าวัสดุ           รวม 270,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน 270,000 บาท 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง         จ านวน 170,000 บาท 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน 170,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอร์รี่วิทยุ เสาอากาศวิทยุ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
ค่าวัสดุคงทน          จ านวน 100,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง         จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
- สายดรอปวาย จ านวน 6 ม้วน 
- เครื่องขยายเสียง 1,500 W.RMS จ านวน 1 ตัว 
- ยูนิคฮอรัน รุ่น 4 หัวใน 1 ตัว 2 ชุด 
- ฮอรันแบบมีไลน์ 100 โวลต์ ปากขนาด 20 นิ้ว 20 ชุด 
- มิกเซอร์ 6 ช่อง 1 ชุด 
- ตู้เก็บเครื่องเสียง 1 ชุด 
- สายสัญญาณแบบบาลาเนค์ 20 เมตร 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม 783,520 บาท 
งบบุคลากร          รวม 533,520 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 533,520 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 282,600 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 
- ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 23,550 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 282,600 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 250,920 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1อัตรา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 250,920 บาท 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 20,910 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 250,920 บาท 
 

งบด าเนินงาน          รวม 110,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 110,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลหนองผือ     จ านวน 25,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 70) 
ค่าโครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตพอเพียง      จ านวน 25,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตพอเพียง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการกิจกรรมอบรมให้แก่สตรี ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 42) 
ค่าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/สภา 
อบต./ พนักงาน/ลูกจ้าง /การแก้ไขปัญหาการทุจริต การสร้างธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หน้า 77) 
ค่าโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และการฝึกอาชีพเสริม ประจ าปี 2563 

จ านวน 25,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดอบรม กลุ่มอาชีพ และอบรม
อาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส / ผู้ป่วยเอดส์ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 42) 
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ค่าโครงการออกบริการเคลื่อนที่ (สนับสนุนการจัดท าแผน ประชาคมแผน)   จ านวน 5,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80) 
 
งบเงินอุดหนุน          รวม 140,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 140,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ค่าโครงการ TO BE NUMBER ONE       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนท่าลี่วิทยา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 46) 
ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการพัฒนาศักยภาพ    
ผู้ประสาน พลังแผ่นดินฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 45) 
ค่าโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว    จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อ าเภอท่าลี่ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 69) 
ค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อ าเภอท่าลี่ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44) 
ค่าโครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ        จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการอบรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ า รงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ      
อ าเภอท่าลี่ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 
ค่าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย      จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอ        
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 59) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม 100,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 100,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 100,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด      จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  เยาวชน เด็ก 
ประกอบแผนประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา กีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหมู่บ้าน   
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44) 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม 170,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 170,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 170,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ        จ านวน 70,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที่ และค่าวัสดุอ่ืน      
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมองเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 59) 
ค่าโครงการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ     จ านวน 100,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ อบต. ด าเนินการ
และเข้าร่วมจัดท า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีและงานประเพณีต่างๆ การแข่งเรือไทยลาว,ประเพณีวัน
เข้าพรรษา,ประเพณีวันลอยกระทง, บุญซ าฮะฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        รวม 4,997,900 บาท 
งบลงทุน          รวม 4,697,900 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม 4,697,900 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที ่2 จ านวน 95,200 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1)  
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร พ้ืนที่ 160.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดใหม่เจริญธรรมเขตบ้านปากห้วย หมู่ที ่6 
          จ านวน 95,200 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร พ้ืนที่ 160.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ าดื่มนาคินทร์ หมู่ที ่10   จ านวน 165,900 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร พ้ืนที่ 280.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ าดื่มโอปอ หมู่ที ่2   จ านวน 253,600 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 420.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงน้ าเหือง หมู่ที ่2    จ านวน 98,800 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 168.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที ่10    จ านวน 284,200 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม 4 หมู่ที ่1    จ านวน 142,500 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1 ) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 240.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธิ์ หมู่ที ่4    จ านวน 107,100 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่180.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกห้วยพระใหญ ่หมู่ที ่3 จ านวน 89,800 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่150.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขอนแก่น หมู่ที ่6    จ านวน 52,400 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 90.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาค าสะดึง หมู่ที ่1    จ านวน 154,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะม่วงไข่ หมู่ที ่4    จ านวน 187,400 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 304.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ า หมู่ที ่4    จ านวน 87,400 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 120.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนไปสวนยางหมู่บ้านหมู่ที่ 1 จ านวน 154,000บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1 ) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร พ้ืนที่260.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพระน้อย หมู่ที ่3   จ านวน 89,800 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพระใหญ่ หมู่ที ่3   จ านวน 170,700 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 285.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอประปา หมู่ที ่8    จ านวน 81,100 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15เมตร พ้ืนที่ 135.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ–โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5  จ านวน 240,500บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 
185 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.25 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ าแคม หมู่ที ่5 จ านวน 107,900 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร           
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่รวม 180.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนเจริญสว่าง หมู่ที ่8 จ านวน 67,100 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่111.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกไฮ หมู่ที ่7    จ านวน 242,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 400.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ หมู่ที ่7    จ านวน 104,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่174.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ าเมี่ยง1 หมู่ที ่7   จ านวน 104,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 180.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต สาย คุ้มบ้านนอก หมู่ที ่9    จ านวน 455,300 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ 1,425.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต สายตลาดสดหน้าวัดโพธิ์ชัย หมู่ที ่8   จ านวน 281,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 38 ล าดับที ่2) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ 800.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   787,000   บาท 
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ       จ านวน 700,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน , ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 7 สถานี,   
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้,ปรับปรุงบ่อขยะ,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดในเขตพ้ืนที่ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายแก่งหินลาด หมู่ที ่4    จ านวน 35,300 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 
พ้ืนที่ 3,600.00 ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน 
210.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312 
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โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนากกไฮ หมู่ที ่4    จ านวน 31,300 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
พ้ืนที่ 3,000.00 ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน 
200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312 
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโปร่ง หมู่ที ่8    จ านวน 20,400 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
พ้ืนที่ 1,500.00ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน    
15 0.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม 300,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 300,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที ่6       จ านวน 300,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 40 ล าดับที ่1) 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร         รวม 518,820 บาท 
งบบุคลากร          รวม 402,720 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 402,720 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 402,720 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม 
การเกษตร (00321) 
- ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร อัตราเดือนละ 33,560 บาท ตั้งจ่ายทั้งป ีจ านวนเงิน 402,720 บาท 
 

งบด าเนินงาน          รวม 93,600 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 60,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการ “ปลูกป่า รักษ์น้ า”       จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการท าโครงการ “ปลูกป่า รักษ์น้ า” ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ      
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 51) 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์     จ านวน 15,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดอบรมการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย    
ในนาข้าว และผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา ในมันส าปะหลัง และกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 54) 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 20,000 บาท 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) 
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชด าร ิ   จ านวน 15,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร       
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) 
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ค่าวัสดุ           รวม 33,600 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,600 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส าหรับ
เติมพาหนะ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
-เครื่องตัดหญ้า งบประมาณ 3,600 บาท 
( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
วัสดุการเกษตร          จ านวน 30,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยบ ารุงพืช กิ่งพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ วัสดุในการท าโรงเพาะช า ผ้าแสล็น ถุงเพาะพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 33) 
 
งบลงทุน          รวม 22,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 22,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน       จ านวน 17,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดท าความสะอาดได้ 
- มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเปิด)       จ านวน 5,500 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด มือจับแบบปิด ด้านในประกอบไปด้วยชั้นรวม 4 ชั้น 
แผ่นชันสามารถปรับระดับได้ ผลิตจากเหล็กอย่างดี ขนาด 91.4 (W) x 183 (H) เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ 
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)        
งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง          รวม 24,173,462 บาท 
งบกลาง          รวม 24,173,462 บาท 
งบกลาง          รวม 24,173,462 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        จ านวน 350,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง อบต.จ านวน 39 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับพนักงานจ้าง อบต.จ านวน 39 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน     จ านวน 20,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ             จ านวน 18,358,020 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ         
จ านวน 1,800 คน จ่ายเดือนละ 1,529,835 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
เบี้ยยังชีพคนพิการ                จ านวน 4,800,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ         
จ านวน 500 คนๆ ละ 800 บาท/เดือนๆละ 400,000 บาท จ านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)(ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 49) 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         จ านวน 150,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติด เชื้อเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   
จ านวน 25 คนๆ ละ 500 บาท/เดือนๆ ละ 12,500 บาท จ านวน12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 49) 
ส ารองจ่าย          จ านวน 95,442 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นกรณีฉุกเฉิน ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสาธารณภัยต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน        รวม    170,000 บาท 
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองผือ    จ านวน 160,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง( 00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 38) 
 
 
 
 



-90- 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        จ านวน 10,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง( 00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 38) 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    จ านวน 210,000 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล และผู้ที่เกษียณอายุราชการเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 


