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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 31,257,902.05   บาท 
   1.1.2 เงินสะสม                                           15,425,018.22   บาท 
   1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 10,519,835.16   บาท  
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
    จ านวน    -    โครงการ   รวม             บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    จ านวน    -     โครงการ     รวม             บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง                      บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   45,706,117.39    บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร           444,960.51  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      416,449.40  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           132,807.32  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    -        บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            28,200  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน           7,020  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร         17,789,726.03 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               8,218,885  บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          18,668,069.13 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน    34,559,220.90   บาท   ประกอบด้วย 
 งบกลาง                           867,558.00     บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)       12,432,721.16     บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)    3,707,083.11     บาท 
 งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                   5,947,119.48     บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)                     -          บาท 
 งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                           1,843,000.00    บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                         18,668,069.13    บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                                            2,712,610.16    บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 444,960.51 491,000.00 500,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 416,449.40 358,000.00 259,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 132,807.32 160,000.00 100,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,200.00 160,000.00 60,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 7,020.00 1,000.00 1,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,029,437.23 1,170,000.00 920,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 17,789,726.03 18,830,000.00 18,580,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,789,726.03 18,830,000.00 18,580,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,218,885.00 9,300,000.00 30,000,000.00 
   หมวดเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 18,668,069.13 20,200,000.00 - 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,886,954.13 29,500,000.00 30,000,000.00 

รวม 45,706,117.39 49,500,000.00 49,500,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 867,558.00 16,726,086.00 16,744,459.00 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

9,868,801.16 16,150,720.00 16,356,330.00 

งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

1,877,023.66      7,937,417.00 7,767,611.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,947,119.48      6,153,777.00 6,474,600.00 

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)  - 30,000.00 15,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,843,000.00 2,502,000.00 2,142,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,465,550.88 49,500,000.00 49,500,000.00 
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ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญตั ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผอื 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 15,686,180.00 
 แผนงานบริหารทั่วไป 15,506,680.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 179,500.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 11,072,061.00 
 แผนงานการศึกษา 8,067,941.00 
 แผนงานสาธารณสุข 203,600.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,937,520.00 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 343,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 520,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 5,997,300.00 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,814,200.00 
 แผนงานการเกษตร 183,100.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 16,744,459.00 
 แผนงานงบกลาง 16,744,459.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,500,000.00 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอท่าลี่ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท   
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  49,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 15,686,180.00 
 แผนงานบริหารทั่วไป 15,506,680.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 179,500.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 11,072,061.00 
 แผนงานการศึกษา 8,067,941.00 
 แผนงานสาธารณสุข 203,600.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,937,520.00 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 343,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 520,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 5,997,300.00 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,814,200.00 
 แผนงานการเกษตร 183,100.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 16,744,459.00 
 แผนงานงบกลาง 16,744,459.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,500,000.00 
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 ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  -   บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย              - 

 

 ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. 2560           
 
        
     

(ลงนาม)................................................ 
           (นายอัยเรศ  เพชรอัมพร ) 

                                                           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 
 
                   อนุมัต ิ/ เห็นชอบ 

(ลงนาม)........................................................ 
              ( นายบุญเลิศ  ลนัทนา ) 
                  นายอ าเภอท่าลี่ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวดัเลย 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    49,500,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 500,000 บาท 
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 300,000 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ 
  ผู้ที่เคยเสียภาษีในปีที่ผ่านมา 

   

ประเภทภาษีบ ารุงท้องที ่
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ
ที่ดินที่เก็บภาษีได้ 

จ านวน 100,000 บาท 

ประเภทภาษีป้าย 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย

ภาษีการจัดเก็บและการขยายตัวของชุมชน 
 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการละเมิดกฎหมายและ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นยังคงเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจดทะเบียนพาณิชย์ 
เท่าเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 
      ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย
ค่าธรรมเนียม 

จ านวน 
 

 
 
รวม 
จ านวน 
 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 

100,000 
 

 
 
       259,000 
            500    

    
 
 
          2,000    
 
 
        200,000 
    

บาท 
 

 
 
บาท 
บาท 
 

 
 

บาท 
 
 

บาท 
 

ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการประกอบกิจการ
น้อยลง                                     
ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมามีรายการตามยอดที่รับจริง  
ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา 
      ประมาณการไว้ต่ ากว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายการตามยอดที่รับจริง  
ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืน 
      ประมาณการไว้เนื่องจากปีท่ีผ่านมามีรายการตามยอดรับจริง                     
 
                                                               
 

จ านวน  
 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน     
 
 
 
 

40,500 
 

 
4,000 

 
7,000 

 
5,000 

 
 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รับจริง
ของปีที่ผ่านมา 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ประเภทค่าขายแบบแปลน 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รับจริง 
  ในปีที่ผ่านมา 

 
 
 
รวม 
จ านวน 
 
 
รวม   
 
จ านวน  

 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

60,000 
 

  50,000 
 

 
 
 
บาท 
บาท 
 
 
บาท 
 
บาท 
 
 
 

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รับจริง 
  ในปีที่ผ่านมา 

จ านวน 10,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 
ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจ าหน่าย
ทรัพย์สินเท่าเดิม 
 

รวม 
จ านวน 

1,000 
1,000 

บาท 
บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 
ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเท่าเดิม 

 
รวม 

จ านวน 

 
   18,580,000 
      8,000,000 

 
บาท 
บาท 

 
ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ 

       ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรน้อยลง 
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 
      ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทภาษีสุรา 
      ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
ประเภทภาษีสรรพสามิต 
     ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึน 
ประเภทค่าภาคหลวงแร่ 
     ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรน้อยลง 
ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
      ประมาณการไว้ต่ ากว่า เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรน้อยลง 
ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                                                    
     ประมาณการไว้ต่ ากว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
                                         

 
 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 

2,700,000 
 

     50,000 
 

1,600,000 
 

3,100,000 
 

100,000 
 

บาท 
 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 
 
บาท 

จ านวน   200,000 บาท 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 

 
2,523,800 

 
300,000 

 
6,200 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์   ประมาณการไว้ ตามหนังสื่อ
สั่งการ  ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  

 
รวม 

 
30,000,000 

 
บาท 

จ านวน 30,000,000 บาท 
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                  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวดัเลย 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   49,500,000  บาท    
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป          รวม   15,506,680  บาท 

งานบริหารทั่วไป รวม   12,842,400 บาท 
 งบบุคลากร รวม       8,896,900   บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม       2,571,120 บาท 
  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน     514,080 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต. รองนายก อบต.  จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต.   
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     42,120  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.รองนายก อบต.จ านวน 12 
เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน     86,400  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. / ที่ปรึกษานายก อบต. 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน  1,886,400 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 6,325,780 บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,880,120    บาท  
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 10 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   -  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ35,760บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 429,120 บาท  
   -  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 29,110บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 349,320  บาท    
    -  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อัตราเดือนละ  27,480  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   329,760  บาท    
    -  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อัตราเดือนละ 26,460บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 317,520 บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อัตราเดือนละ17,880บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน214,560บาท       
    - ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  อัตราเดือนละ   21,140  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 253,680  บาท    
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  อัตราเดือนละ  29,680  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 356,160  บาท  
    -  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  อัตราเดือนละ 20,120  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  241,440  บาท            
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ  15,440  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   185,280  บาท   
    -  ต าแหน่ งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ16 ,940 บาท ตั้ งจ่ายทั้ งปี  จ านวน เงิน          

203,280  บาท   
           ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                           จ านวน 1,000   บาท 

   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ  เงินเพ่ิมตามวุฒิ ค่าครองชีพ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  จ านวน 10 อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินประจ 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) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  2,927,880   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 21 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 12  อัตรา เป็นเงิน    1,955,880    บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  อัตราเดือนละ 12,620 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 151,440 บาท    
     -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเดือนละ19,140 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน229,680  บาท      
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ อัตราเดือนละ 12,590บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 151,080บาท    
    -  ต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ   อัตราเดือนละ   11,530 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 138,360  บาท    
    - ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ12,880บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน309,120บาท 
    -  ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า    อัตราเดือนละ  12,390  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี   จ านวนเงิน  148,680   บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ  19,140 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 229,680  บาท     
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อัตราเดือนละ 19,140 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  229,680  บาท 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 10,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 

124,080  บาท   
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 10,370  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  124,440  บาท   
    - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 119,640 บาท 
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       พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  9  อัตรา  เป็นเงิน  972,000   บาท 
    -  ต าแหน่งภารโรง จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งแม่บ้าน  จ านวน 1 อัตรา   อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน108,000 บาท   
    -  ต าแหน่งคนสวน  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งคนงานเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 อัตรา  อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 216,000 บาท        
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 324,000 บาท   
    -  ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   264,780 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างสังกัดและ
ลูกจ้างประจ า ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)   
จ านวน 21 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 งบด าเนินงาน รวม 3,690,600  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม   60,000    บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  20,000   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    20,000 บาท   
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   หมวดค่าใช้สอย  รวม    703,500    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   58,500  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก     
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์  และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส าคัญที่หลวง 
ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นประโยชน์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 28,500 บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน    100,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุ คคล 
จ านวน 100,000 บาทเพ่ือเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของ 
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ทางราชการ จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา, งานฉลองสิราชสมบัติ ครบ70 ปี 
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 
  ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                   จ านวน   70,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ 
โต๊ะ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน 
เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง เครื่องสูบน้ า เครื่องแซิฟเวอร์ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ซ่อมไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืน 
            จ านวน 475,000  บาท 
  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์                          จ านวน  10,000  บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สถาบันส าคัญ ของชาติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 75) 
         ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีสุข      จ านวน  10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการท้องถิ่น
ไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีสุข ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 
         ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย     จ านวน 20,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ งตามระบอบประชาธิปไตย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 
         ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.                              จ านวน  70,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง- เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ และเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 78) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาให้ท้องถิ่นรักษาวินัย พ.ศ. 2561  จ านวน  10,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการอบรม
เสริมสร้างและพัฒนาให้ท้องถิ่นรักษาวินัย พ.ศ. 2561   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 75) 
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  ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร  จ านวน  5,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน โครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
      ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ             จ านวน 310,000  บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เช่าที่ พัก            
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)        
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด       จ านวน    15,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ รณรงค์เก่ียวกับยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด
ต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44)  
 ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการประกวดต่างๆ จ านวน     15,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆในการประกวดแข่งขันต่างๆ     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป(00111) ตั้งจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 54) 
  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯลฯ จ านวน     10,000  บาท 
  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าของสมนาคุณ  
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) 
 หมวดค่าวัสดุ     รวม     559,100  บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน    133,000  บาท 
   ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน    133,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่ งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  พระบรมฉายาลักษณ์  ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  
น้ าดื่ม  ซองบัตรแขวนคอ เสาธง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุบ้านงานครัว จ านวน     60,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้  ต่างๆ เช่น แปรง      
ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาดฯ ถ้วย จาน แก้วน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน     70,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเว็บไซต์ และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น  
หมึกคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ วัสดุจัดเก็บข้อมูล(UHB) ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน   256,100 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ส าหรับเติมพาหนะ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  

- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กข 3491 เลย  งบประมาณ 37,200  บาท 
- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กข 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) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 56,100 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44) 
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน     40,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง จัดท าป้ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ  
และกิจการงานของต าบล เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี การรณรงค์  ต่อต้านยาเสพติด ป้ายติดประกาศแบบมี
หลังคา  ป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายวันส าคัญต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หน้า 71) 
 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม  2,368,000 บาท 
  ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน  2,273,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล,  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ, ค่าไฟฟ้าแก่งโตน, ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในจุดบริการกล้อง CCTV และค่าไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน6 สถานีฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,273,000บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป1,000,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
หน้า 81) 
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  ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน    25,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล สถานที่
ท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111)ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน     40,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพ่ิม หรือ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและ
บริการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าลงทะเบียนโดเมนเนม เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) 
 
 งบลงทุน                รวม   239,900 บาท  

หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม  239,900  บาท  
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม    51,000 บาท                                                                                     
          จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อน) จ านวน    10,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 40 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้  (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 71) 
  จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน    11,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาด 466 x 614 x 1320 จ านวน 2 ตู้  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   ตั้งจ่ายจาก
อุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 71) 
           จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเปิด )        จ านวน         5,000  บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาด 91.4(w) x 183(H)  เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้   (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 71) 
           จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหารตัวแอล           จ านวน         25,000  บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาด 180*90*75 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 71) 
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     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               รวม    44,900   บาท 

  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม   44,900    บาท 
   จัดซื้อคอมพิวเตอร์   จ านวน  16,000  บาท 
              (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)ราคา16,000 บาท จ านวน1 ตัว(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2560) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป(00111)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า71) 
               คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า600 : 1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย  

  จัดซื้อคอมพิวเตอร์   จ านวน  21,000  บาท 
              (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล  ราคา 
21,000 บาท จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1ชอ่ง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย  
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  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet      จ านวน  7,900 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet  จ านวน 1 เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ประกอบไปด้วย 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 10.2 
ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อ
นาท ี(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    รวม     14,000   บาท 
  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล จ านวน    14,000  บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ประกอบไปด้วย 

1) เป็นกล้องคอมแพค ( Compact Dijital Comera ) 
2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  

      ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ    รวม     10,000   บาท 
  จัดซื้อล าโพงสนาม จ านวน    10,000 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงสนาม จ านวน 1 ตัว พร้อมขาตั้งไมค์ (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
      ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                               จ านวน  120,000 บาท     
           (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
ขยะ รถน้ าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ล าโพงสนาม เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หน้า 72) 
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 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม     15,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม     15,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายอ่ืน รวม     15,000 บาท 
  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา จ านวน   15,000 บาท 
  ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,664,280 บาท 
 งบบุคลากร รวม     2,228,080 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,228,080 บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,503,720 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี  (พ.ศ. 2561 – 2563) 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 31,340 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 376,080  บาท   
    -  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเดือนละ23,550 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน282,600  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 27,480 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  329,760  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  อัตราเดือนละ 20,770  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 249,240  บาท  

    -  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  อัตราเดือนละ 22,170 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 266,040 บาท 
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน   1,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมคุณวุฒิที่  ก.พ., ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง,เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล และเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา 
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558–2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินประจ 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) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  657,360 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัดส่วนการคลัง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4  อัตรา เป็นเงิน    657,360  บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ16,540 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน198,480บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ13,660บาทตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน163,920บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ13,380บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน  160,560 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  อัตราเดือนละ 11,200 บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวน 134,400 บาท  
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   24,000 บาท 
                 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 
อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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 งบด าเนินงาน รวม   398,600 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม    60,000 บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  หมวดค่าใช้สอย      รวม     200,000  บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน   30,000  บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการเงินและ
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
           ประเภทค่ารับรองและพิธีการ       จ านวน    20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ ปรากฏใน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอื่น  
     จ านวน 130,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ     จ านวน 51,000  บาท 
         (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง          
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
     ค่าโครงการจัดเก็บภาษี จ านวน     25,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการคืนก าไรภาษีให้กับประชาชน  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 35) 
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     ค่าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน     54,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 35) 
  ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน            จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะฯลฯเป็นต้น เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 

       หมวดค่าวัสดุ    รวม   138,600     บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน    135,000  บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  ยางลบ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ค่าแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี แฟ้มเอกสาร  
และแบบพิมพ์อ่ืน  ที่ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)             
งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 

  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน     3,600       บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ส าหรับเติมพาหนะ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  

- รถจักรยานยนต์ หมายเลข กข 273 เลย  งบประมาณ 3,600  บาท 
 ( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่ าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค )   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป(00111)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีหน้า 44) 
 

งบลงทุน            รวม    37,600    บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์   รวม   37,600    บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รวม   37,600    บาท 

   จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน         จ านวน      6,600    บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน หนังพีววีซี  มีโช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง  54 เซนติเมตร ลึก 54 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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      จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน    6,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) ขนาดยาว 3 ฟุต ขนาด 88*40.6*87.4 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้  (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  จัดซื้อเครื่องโทรสาร    จ านวน  18,000  บาท 
             (ค าชี้แจงงบประมาณ)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสารได้ครั้งละ 
20 แผ่น   (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย     จ านวน  7,000  บาท 
             (ค าชี้แจงงบประมาณ)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย  ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่ล้วนที่นั่ง และ ขา
โครเมียม 3 ที่นั่ง ขนาด 162(W)*58(D)*77.5(H) ซม. จ านวน 2 ชุด  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตาม
ราคาท้องตลาด ) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 71) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  179,500 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม   110,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม   110,000 บาท 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
                                                                                            รวม  110,000   บาท 
  ค่าโครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.และ รปภ.หมู่บ้าน     จ านวน   50,000  บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม  อปพร.และ รปภ.หมู่บ้าน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) 
  ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                        จ านวน   20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค์  เอกสารประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) 
      ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต์      
                                                                                             จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงสงการนต์  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์  เอกสารประสาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย ( 00123 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) 
      ค่าโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น   จ านวน 20,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการอบรมให้ความรู้      
ค่าป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)         
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) 

  งบลงทุน  รวม   69,500 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รวม   59,500 บาท 
              จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  จ านวน   18,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง แบบยาง  ขนาด 1.5 นิ้ว  ยาว 30 เมตร  
จ านวน 1 เส้น (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
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   จัดซื้อรองเท้าบู๊ทยาง    จ านวน   10,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบู๊ทยาง หัวเหล็ก พ้ืนเหล็ก 16 นิ้ว  จ านวน 5 คู่ คู่ละ 
2,000 บาท (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน      
( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 57) 
   จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร     จ านวน   18,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร(แบบแยกเสื้อกับกางเกง )จ านวน 3ชุด ชุด
ละ 6,000 บาท (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
   จัดซื้อบันใดสไลด์     จ านวน   6,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันใดสไลด์ 2 ตอนเลื่อน  อลูมิเนียม  จ านวน 1 ตัว (เนื่องจากไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
   จัดซื้อฮู้ดคลุมดับเพลิง     จ านวน   7,500 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฮู้ดคลุมดับเพลิง เพ่ือป้องกันความร้อน จ านวน 5 ใบ  ใบละ 
1,500 บาท (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 57) 
         ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  รวม   10,000 บาท 
              จัดซื้อเครื่องสูบน้ า  จ านวน   10,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เบนซิน จ านวน 1 เครื่อง (เนื่องจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) 
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แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา                                                     รวม   8,067,941 บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม   3,256,931 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,165,720 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,165,720 บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน     884,040  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 4 อัตราตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561–2563) จ านวน12เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 25,470 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 
305,640  บาท   
    -  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 24,490 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 293,880  บาท 
    -  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเดือนละ 23,710 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 284,520 บาท     

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    5,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงาน จ านวน 10 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 –2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน   229,680 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 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1  อัตรา เป็นเงิน 229,680 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 19,140 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 229,680 บาท  

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน    5,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯ  จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  งบด าเนินงาน  รวม     1,991,211       บาท 
          หมวดค่าตอบแทน  รวม       50,000        บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน     20,000       บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน      10,000    บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
   หมวดค่าใช้สอย      รวม     784,900    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    10,000    บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
    จ านวน   774,900 บาท  
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน   50,000 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง       
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
   ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน     10,000 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันสุนทรภู วันภาษาไทย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) 
   ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน    175,100 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
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   ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
                 ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน  499,800 บาท 

          (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
หนองผือ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) คนละ  20 บาท 
จ านวน 245 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) ดังนี้ 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน 3  คน    เป็นเงิน    14,700  บาท  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย   จ านวน 33 คน    เป็นเงิน  161,700  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม จ านวน 23 คน    เป็นเงิน  112,700  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 27 คน    เป็นเงิน  132,300  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น   จ านวน 16 คน    เป็นเงิน    78,400  บาท 
 ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ่ายเป็นค่า
บ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 

  หมวดค่าวัสดุ   รวม    1,156,311       บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน     20,000       บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่างๆ เช่น 
กระดาษ ธงชาติ ตรายาง ยางลบ แฟ้ม  ปากกา แฟ้มเอกสาร และแบบพิมพ์อ่ืน ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา( 00210)งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้               
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 

    ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน  1,136,311   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คนละ7.37 บาท จ านวน 260 วัน และเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองผือ คนละ7.37 บาท จ านวน 
260 วัน (ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) ดังนี้  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ   จ านวน  3  คน    เป็นเงิน   5,749  บาท            
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย   จ านวน 33 คน    เป็นเงิน   63,235  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม จ านวน 23 คน    เป็นเงิน   44,073   บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย   จ านวน 27 คน    เป็นเงิน   51,738   บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น   จ านวน 16 คน    เป็นเงิน   30,660   บาท 
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   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน 283 คน   เป็นเงิน  542,285  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหาดพระ    จ านวน  8 คน     เป็นเงิน    15,330   บาท  
              - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน 42 คน     เป็นเงิน   80,481   บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผือ    จ านวน 33 คน     เป็นเงิน   63,235  บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง                         จ านวน 125 คน    เป็นเงิน  239,525 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
       งบลงทุน                                           รวม      100,000       บาท 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม      100,000       บาท 

  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก        รวม 100,000 บาท 
              โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย           จ านวน    100,000     บาท 
                  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย     
หลังคาพ้ืนที่ 237.00 ตารางเมตร เพดานพ้ืนที่ 70.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม   4,811,010 บาท 

         งบบุคลากร รวม     2,692,010 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     2,692,010     บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,655,040    บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 )  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป  

    -  ต าแหน่งคร ู จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 24,290 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 582,960 บาท 
    -  ต าแหน่งคร ู จ านวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ 23,810 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 857,160 บาท 
    -  ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1อัตรา อัตราเดือนละ17,910 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 214,920 บาท 
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 –2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  5,000 บาท  
และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท          
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    จ านวน   792,360  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างฯ /ผู้ดูแล
เด็ก ตามอัตราที่ก าหนดและอัตราที่ได้รับการจัดสรรส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จ านวน 5 
อัตรา ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  300,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป 492,360 บาท         

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 5  อัตรา เป็นเงิน 792,360 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราเดือนละ19,900บาท ตั้งจ่ายทั้งปจี านวนเงิน238,800บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  119,640 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  119,640 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 13,350 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี    จ านวนเงิน  160,200 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 12,840 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี    จ านวนเงิน  154,080 บาท 

  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  234,610  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯและผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา  
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ชดใช้เงินยืม เงินสะสม เพ่ือทดลองจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ต่างๆ ของ ผู้ดูแลเด็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้134,610 บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท  
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      งบด าเนินงาน รวม        155,000   บาท 

          หมวดค่าตอบแทน รวม     40,000   บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   5,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
(00212 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   5,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
  หมวดค่าใช้สอย                                                              รวม 115,000    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    10,000    บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
      รวม   105,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน   30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
     ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเดก็แห่งชาติ จ านวน   30,000 บาท 
 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / นิทรรศการ วันเด็ก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 87) 
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก(กิจกรรมวันเยาวชน) จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  หนังสือ  สมุด  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้             
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 87) 
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   ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการอบรมให้ความรู้แก่
เครือข่ายผู้ดูแลเด็กในอ าเภอท่าลี่   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      
( 00212) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 87) 
   ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา  ถ้วยรางวัล
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88) 
   ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา(บัณฑิตน้อย)    จ านวน 15,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการกิจกรรมแสดงผลงานทางการ
ศึกษา(บัณฑิตน้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) 
 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  1,964,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  1,964,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  1,964,000 บาท 
   อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  1,964,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) นักเรียน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) ดังนี้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) 

   -  โรงเรียนบ้านหาดพระ    จ านวน    8   คน       เป็นเงนิ      32,000  บาท 
   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน   283  คน      เป็นเงิน  1,132,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผือ  จ านวน    33  คน       เป็นเงิน    132,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง  จ านวน   125 คน        เป็นเงิน    500,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน    42 คน         เป็นเงิน    168,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม    203,600 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม    203,600 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม    200,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
                                                                                                  รวม 200,000    บาท 
          ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์        จ านวน  50,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี , ทรายอะเบท  , สารตรวจปัสสาวะ ให้แก่
เยาวชน  กลุ่มผู้เสี่ยงในการติดยาเสพติด  และ สารอื่น ๆ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก  
ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้าปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
(00223) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 66) 
       ค่าใช้จ่ายโครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์                              จ านวน  20,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการ
โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 63) 
       ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ         จ านวน 100,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ
ให้แก ่ประชาชน,เด็ก,เยาวชน,พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองผือ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 63) 
               ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา          จ านวน  30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 64) 

        หมวดค่าวัสดุ  รวม    3,600   บาท 
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  3,600   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ส าหรับเติมพาหนะ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่  

- เครื่องพ่นยุ่ง   งบประมาณ 3,600  บาท 
 ( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม   1,937,520   บาท 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน                         รวม    1,828,520 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,373,620 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,373,620 บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  620,400      บาท 
                 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 31,340 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 376,080  บาท   
  -  ต าแหน่งนายช่างโยธา อัตราเดือนละ 20,360 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 244,320  บาท 
     ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    1,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานเคหะและชุมชน  (00241) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  622,560    บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา เป็นเงิน   406,560 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 11,980 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 143,760 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 11,530 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 138,360 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  อัตราเดือนละ 10,370 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 124,440 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   
  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    87,660  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th



 

 

-69- 
 งบด าเนินงาน  รวม    270,000   บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม       30,000   บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน    10,000   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน   10,000  บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม   140,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน   80,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว. ฟิล์ม  รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด  ขยายรูป วี ซี ดีค่าใช้สอยอ่ืนๆที่จ าเป็น  ค่าส ารวจออกแบบ โครงการต่างๆในพ้ืนที่ต าบลหนองผือ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน(00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 
81) 
          ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน            จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องปั้มน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ( 00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
   

   หมวดค่าวัสดุ     รวม   100,000   บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน  40,000       บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น วัสดุที่
ใช้ในกิจการงานโยธา งานก่อสร้าง เช่น  กระดาษไขเขียนแบบ  แฟ้มกระดาษ  ปากกา  ตรายาง หมึกเครื่องพิมพ์ดินสอ 
กระดาษฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
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  ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุในการก่อสร้าง  เช่น ฝายแม้ว ท่อพีวีซี ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูนซีเมนต์  หิน ทราย สังกะสี ไม้อัด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะ
และชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด สี แผ่นป้ายผ้า  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อบต. เช่น งานป้ายเขต เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
 
งบลงทุน  รวม    184,900 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม     60,300 บาท 
     ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รวม     57,000 บาท  
  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จ านวน    47,000 บาท 

   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู  
-   ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
-   เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
-   ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
-   เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดท าความสะอาดได้ 
-   มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
    จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานเคหะและชุมชน 

(00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี หน้า 72) 
        จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเปิด)                          จ านวน  10,000  บาท 
             (ค าชี้แจงงบประมาณ)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด มือจับแบบปิด ด้านในประกอบไปด้วยชั้นรวม 
4 ชั้น แผ่นชันสามารถปรับระดับได้ ผลิตจากเหล็กอย่างดี ขนาด 91.4 (W) x 183 (H) เซนติเมตร  จ านวน 2 ตู้  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะ
และชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
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    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม         3,300  บาท 
  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน     3,300 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด า(18 หน้า/
นาที) ราคา 3,300 บาท จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 )  

  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ประกอบไปด้วย 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม   124,600   บาท 
       ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          รวม   50,000  บาท 
        ค่าโครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพิการ    จ านวน  50,000  บาท 

         (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพิการแห่งชาติ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 
– 2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.90 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน 
(00241 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
       ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                   รวม   74,600  บาท 
          โครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        จ านวน  74,600  บาท 

         (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ้ืนที่คอนกรีต รวม 24 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านเมี่ยง ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม    109,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   90,000 บาท 
  หมวดค่าวัสดุ รวม   90,000 บาท 
    ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน   90,000 บาท 
   ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน    90,000    บาท 
       จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน   90,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอดไฟ   เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอร์รี่วิทยุ  เสาอากาศวิทยุ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
      งบลงทุน       รวม   19,000   บาท  

             ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ                รวม   19,000   บาท 
          จัดซือ้เครื่อง ปั้มน้ า                                                    จ านวน    14,000     บาท 

  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ า Mitsubishi รุ่น EP-405QS อัตโนมัติแรงดันคงที่
ขนาด 400 วัตต์ – มอเตอร์พลังสูง ส่งก าลังน้ าแรง ทนทาน ออกแบบใหม่ปิดผนึกโดย Frame Aluminiu มี Cooling 
Fan และ ครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์ หรือ แมลง เข้าไปในมอเตอร์ เสียงเดินเงียบยิ่งขึ้น เพ่ิมแรงส่งน้ า
ได้มากข้ึน   จ านวน 1 ตัว (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 ) งานไฟฟ้าถนน  ( 00242 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 

จัดซื้อตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์                                            จ านวน    5,000     บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง 
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 )        
งานไฟฟ้าถนน ( 00242 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) 
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แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน รวม   343,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม  165,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม  165,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
                 รวม  165,000  บาท 
   ค่าโครงการอบรมทักษะอาชีพเสริมให้แก่ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส     จ านวน  25,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดอบรม กลุ่มอาชีพ 
และอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส  เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านปากห้วย  กลุ่มเย็บที่นอน  กลุ่มน้ าพริก
หนัง และกลุ่มอ่ืนๆปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 42) 
   ค่าโครงการออกบริการเคลื่อนที ่(อบต.เคลื่อนที่)     จ านวน    20,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่  และสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 80) 
   ค่าโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ  ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย 
ใส่ใจ  ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่ พ่ึง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 70) 
   ค่าโครงการวันสตรีสากล/วันสตรีไทย    จ านวน     10,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสตรี  สากล / สตรีไทย ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 42) 
   ค่าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
             จ านวน  30,000   บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร/สภา อบต./ พนักงาน/ลูกจ้าง /การแก้ไขปัญหาการทุจริต การสร้างธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) 
                  ค่าโครงการวัยรุ่น  วัยใส  ไม่ท้องก่อนวัย        จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการวัยรุ่น  วัยใส    
ไม่ท้องก่อนวัย  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 62) 
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               ค่าใช้จ่ายส าหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ     จ านวน  20,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดฯ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 48) 
   โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด  จ านวน  20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด                         
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 48) 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  178,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  178,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  178,000 บาท  
  ค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสาน พลังแผ่นดินฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 45) 
     ค่าโครงการ TO BE NUMBER ONE    จ านวน 10,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  โรงเรียนท่าลี่วิทยา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 46) 
  ค่าโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าลี่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   จ านวน 8,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนเทศบาลต าบลท่าลี่  เพ่ืออุดหนุนเทศบาลต าบลท่าลี่ตามโครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าลี่  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81)            
  ค่าโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อ าเภอท่าลี่    จ านวน  30,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อ าเภอท่าลี่  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
หน้า 69) 
  ค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    จ านวน  30,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อ าเภอท่าลี่  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44) 
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  ค่าโครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ        จ านวน  30,000  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตามโครงการอบรมส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อ าเภอท่าลี่  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 

  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน             รวม  50,000  บาท 
  โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ           จ านวน  33,500 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 

           โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น            จ านวน  16,500 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                    รวม     520,000   บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ  รวม     250,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                รวม  250,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย                                                            รวม  250,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   
        รวม  250,000 บาท 
   ค่าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน   250,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด,กีฬา อบต.
สัมพันธ์ ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา  กีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหมู่บ้าน  ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้สอยอื่นๆ ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 44)  

 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม    270,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                                                               รวม    270,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม    270,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   
   ค่าโครงการจัดงานประเพณแีละพิธีทางศาสนาต่างๆ จ านวน   200,000 บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ          
ที่ อบต. ด าเนินการและเข้าร่วมจัดท า  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีและงานประเพณีต่าง ๆปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป            
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) 

   ค่าโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน     70,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจัดสถานที่  และค่า
วัสดุอ่ืน  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมองเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 59) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  รวม  5,814,200 บาท 
 งบลงทุน    รวม   5,814,200 บาท 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม   5,814,200 บาท 

  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม   4,479,200    บาท 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทางเข้าสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1               

จ านวน    389,100  บาท                                                                                  
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พ้ืนที่  696.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม  หมู่ที่ 2     จ านวน  113,800  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 .00 เมตร ยาว  50.00 เมตร  หนา 0 .15 เมตร         
พ้ืนที่  200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่ 2             จ านวน  386,100  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง4.00 เมตร 

ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่  1,440.00 ตารางเมตร    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายห้วยพระใหญ่  หมู่ที่ 3               จ านวน  348,500  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  205.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พ้ืนที่  615.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ าทองน้อย หมู่ที่ 4     จ านวน  113,800  บาท  
                 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1 ) 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่  200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซ าเชียงโม  หมู่ที่ 4     จ านวน   87,900  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3 .00 เมตร ยาว  50.00 เมตร  หนา 0 .15 เมตร         
พ้ืนที่    150.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนายวิ  สอนชาติ  หมู่ที่ 4 จ านวน  75,800  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง 0.20 เมตร         
ลึ ก เฉลี่ ย  0.40  เม ต ร  ย าว   37.00 เม ต ร  ห น า  0.10 เม ต ร          
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป           
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  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว ์หมู่ที่ 5 จ านวน   331,400 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 200 ท่อน      
ลึกเฉลี่ย  1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.50x0.50 เมตร    
จ านวน 20 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป           

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีดา หมู่ที่ 6          จ านวน   499,100  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  295.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พ้ืนที่  885.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป        

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางค าบ่อ หมู่ที่ 7          จ านวน   150,000  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  90.00 เมตร  หนา 0 .15 เมตร          
พ้ืนที่  270.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป        

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ าเม่ียง 1  หมู่ที่ 7          จ านวน   150,000   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข น าด ก ว้ า ง  3 .0 0  เม ต ร  ย า ว  90.0 0  เม ต ร  ห น า  0 .1 5  เม ต ร               
พ้ืนที่ 270.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้านเวียงจันทร์ หมู่ที่ 7        จ านวน   199,400 บาท 

        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้ าง 4.00  เมตร ยาว  88.00  เมตร หนา 0 .15 เมตร          
พ้ืนที่  352.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                         

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด หมู่ที่ 8            จ านวน   470,300 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาด ø 0.30 เมตร  จ านวน 50 ท่อน        
ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 135 ท่อน ขนาด ø 0.60 เมตร 
จ า น ว น  30 ท่ อ น   ลึ ก เฉ ลี่ ย  1 .50  เม ต ร  พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก            
ขนาด 0.50x0.50 เมตร จ านวน 4 บ่อ ขนาด 0.60x0.60 เมตร  
จ าน วน   13  บ่ อ  ขน าด  0.80x0.80 เม ต ร   จ าน วน  2 บ่ อ      
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป     

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย หมู่ที่ 9            จ านวน   324,700 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  145.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พ้ืนที่  580.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป      

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางดับ หมู่ที่ 9                    จ านวน  27,800  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่  47.50  ตารางเมตร   ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสมพาน หมู่ที่ 9       จ านวน 59,800 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้ าง 3.00 เมตร ยาว  35.00  เมตร  หนา 0 .15 เมตร         
พ้ืนที่  105.00  ตารางเมตร   ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป                                    

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10   จ านวน   499,300  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอน กรีต เส ริม เห ล็ ก  ขนาด  ø 0 .30  เมตร  จ าน วน  80 ท่ อน          
ขนาด ø 0.04 เมตร  จ านวน  235  ท่อน  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร    
พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก  ข น า ด  0 .50 x0 .50  เม ต ร  จ า น ว น  25 บ่ อ               
ขนาด 0.60x0.60 เมตร  จ านวน  20  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2  หมู่ที่ 2                   จ านวน 84,300 บาท 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 98 ล าดับที่ 4) 

(ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 5                      จ านวน   168,100  บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 97 ล าดับที่ 2) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร    

ขนาด ø 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์ 1 ชุด ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม  1,335,000  บาท 
   ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ        จ านวน  960,000  บาท  
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน , ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 6 สถานี,
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้,ปรับปรุงบ่อขยะ,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดในเขตพ้ืนที่ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
   ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร                  รวม   375,000   บาท 

  โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาผือ-นาค าสะดึง หมู่ที่ 1        จ านวน  45,600  บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 3,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 350.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

         โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหาดแดง หมู่ที่ 1                       จ านวน  31,600   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พ้ืนที่  3,200 .00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 195.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป                         

         โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโสกฟาน  หมู่ที่ 4                        จ านวน  31,300   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร    

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 3,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 200.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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  โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนากกไฮ  หมู่ที่ 4              จ านวน   32,600   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร     

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พ้ืนที่ 4,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 200.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

  โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาวังช้าง  หมู่ที่ 4              จ านวน   32,200   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พ้ืนที่  3,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 210.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป                                      

 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซ าทองน้อย-ซ าทองใหญ่  หมู่ที่ 4          จ านวน   87,600   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร พ้ืนที่ 12,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 405.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายมะม่วงน้อย  หมู่ที่ 4                  จ านวน   25,200   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พ้ืนที่ 500.00  ตารางเมตร ปรับแต่ง
ดิน เดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัด เลือกบางจุดหนาเฉลี่ ย  0 .20 เมตร        
จ านวน 200.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายแก่วขวาง(ห้วยหยาบเหนือ)  หมู่ที่ 9          จ านวน   26,500   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 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 150.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายข้างโกดังไม้กิมเส่ง  หมู่ที่ 9                   จ านวน   32,600   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พ้ืนที่ 4,500.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 150.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายคอกหมู  หมู่ที่ 9                    จ านวน   29,800   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พ้ืนที่ 4,500.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
จ านวน 120.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   183,100 บาท 
  งบด าเนินการ รวม    173,600 บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม     140,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน 140,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์                     จ านวน 30,00 0 บาท 
                 (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดอบรมการผลิตเชื้อบิว
เวอเรียในนาข้าว และผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มาในมันส าปะหลัง ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 54) 

     ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนายุวเกษตรกร           จ านวน  20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดอบรมให้  ยุวเกษตรกร 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี หน้า 52) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชด าริ    จ านวน 20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)          
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) 
ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 58 พรรษา    จ านวน 20,000 บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 58 พรรษา  
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) 
ค่าใช้จ่ายโครงการ “น้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน ประชารัฐ”  จ านวน 30,000บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการท าโครงการ “น้ าคือชีวิต  ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน ประชารัฐ”  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร
(00321) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 51) 
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  หมวดค่าวัสดุ รวม    33,600 บาท 
  ประเภทวัสดุการเกษตร รวม    30,000 บาท 
   ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน   30,000 บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ยบ ารุงพืช  กิ่งพันธุ์
ไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุในการท าโรงเพาะช า  ผ้าแสล็น  ถุงเพาะพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 33) 

   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  3,600   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ส าหรับเติมพาหนะ 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) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 71) 
 
 งบลงทุน    รวม        9,500  บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม        9,500  บาท 
  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม   9,500  บาท 
   ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน   9,500  บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน 

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 )

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 33) 
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แผนงานงบกลาง 
แผนงานงบกลาง รวม 16,744,459 บาท 
 หมวดงบกลาง รวม 16,744,459  บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน   350,000 บาท 
             (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง อบต.จ านวน  36  
อัตรา ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท และจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) 

           ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ                                       จ านวน 3,940,000 บาท 

  (ค าชี้แจงงบประมาณ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จ านวน 
400 คนๆ ละ800 บาท/เดือนๆละ328,333.33 บาท จ านวน12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 49) 
           ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ                                       จ านวน 11,796,000 บาท 

  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  จ านวน 
1,500 คน จ่ายเดือนละ 983,000 บาท จ านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
           ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                                      จ านวน       180,000        บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติด เชื้อเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
จ านวน 30 คนๆ ละ 500 บาท/เดือนๆ ละ 15,000 บาท จ านวน12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 49) 
  ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส                                     จ านวน   20,000    บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
           ประเภทส ารองจ่าย    จ านวน  143,243  บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย  ที่เกิดขึ้นกรณีฉุกเฉิน  ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสาธารณภัยต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,354 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 117,889 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี หน้า 93) 
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน 135,216  บาท 
  (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง( 00410) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 38) 
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ                                                                 รวม        180,000   บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น       จ านวน     180,000   บาท 
   (ค าชี้แจงงบประมาณ) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และผู้ที่เกษียณอายุราชการเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 49) 
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