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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 บดัน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฉะนั้นในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงขอแถลง
ใหท่้านประธาน และสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานการณ์คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการ
ดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานะ การคลงั 

 4ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดป้ระมาณการรายรับไว ้จาํนวน 25,940,000  
บาท  โดยในส่วนของรายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัเกบ็เองจะไดป้รับปรุงการจดัเกบ็ใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายไดก้าํหนดวงเงินรายจ่ายไว ้จาํนวน 25,940,000 บาท    ซ่ึงคาดวา่จะ
สามารถไปจดัทาํบริการสาธารณะดา้นต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงการจดัทาํงบประมาณขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเป็นการจดัทาํงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากบัรายรับ) นอกจากนั้น ขณะน้ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลมีเงินสะสมคงเหลืออยูจ่าํนวน    4,209,928.63   บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผา่นมาและปีปัจจุบนั 

 ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา แมว้า่รายรับขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีจาํนวนจาํกดั  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัภารกิจต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพื่อบริการใหแ้ก่ประชาชนตามอาํนาจหนา้ท่ี ตามกฎหมายกต็าม  แต่องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองผอื  กส็ามารถดาํเนินกิจการตามท่ีตั้งงบประมาณรายจ่ายไวค้รบถว้นทุกรายการ 
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553  

ก.  รายได้ภาษีอากร 10,471,915.66 10,969,000.- 10,937,000.-  

1.  หมวดภาษีอากร 10,471,915.66 10,969,000.- 10,937,000.-  

1.1  ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 68,158.69 80,000.- 75,000.-  

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 189,476.32 250,000.- 220,000.-  

1.3  ภาษีป้าย 50,874.96 70,000.- 70,000.-  

1.4  ภาษีสุรา 774,144.02 700,000.- 800,000.-  

1.5  ภาษีสรรพสามิต 1,464,370.29 2,238,000.- 2,200,000.-  
1.6  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ท่ีดิน 1,241,569.98 

 
1,500,000.- 

 
1,300,000.-  

1.7  อากรการฆ่าสัตว ์ 6,756.00 10,000.- 10,000.-  

1.8  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,745,488.07 3,000,000.- 3,500,000.-  

1.9  ค่าภาคหลวงแร่ 52,937.57 60,000.- 100,000.-  

1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,407.14 61,000.- 62,000.-  

1.11 ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1  ใน  9 2,839,732.62 3,000,000.- 2,600,000.-  

ข.  รายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอากร 431,700.97 431,000.- 463,000.-  

1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 294,090.00 266,000.- 373,000.-  

1.1  ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,599.00 500.- 500.-  
1.2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัควบคุมการฆ่าสัตว์
และจาํหน่ายเน้ือสัตว ์ 7,356.00 

 
15,000.- 

 
22,000.-  

1.3  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการสาธารณสุข 36,600 50,000.- 50,000.-  
1.4  ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายและขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน - 

 
500.- 

 
500.-  

1.5  ค่ากาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 248,535.00 200,000.- 300,000.-  

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 22,809.97 30,000.- 30,000.-  

2.1  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 22,809.97 30,000.- 30,000.-  

3.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 114,801.00 135,000.- 60,000.-  

3.1  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 1,801.00 5,000.- 10,000.-  

3.2  ค่าขายแบบแปลน 113,000.00 130,000.- 50,000.-  

ค.  เงินช่วยเหลอื 
1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
2. เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

11,832,477.44 
11,638,389.44 

194,088.00 

13,500,000.- 
- 
- 

14,540,000.- 
14,040,000.- 

500,000.-  

รวม 22,736,094.07 
 
     24,900,000.- 

 
25,940,000.-  
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- รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน / แผนงาน จ่ายจริง 
ปี  2551 

งบประมาณ 
ปี 2552 

งบประมาณ 
ปี  2553 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารทัว่ไป 10,439,756.40.- 10,490,212.- 11,815,500.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

8,441,756.40.- 
1,998,000.00.- 

10,440,212.- 
50,000.- 

11,795,500.- 
20,000.- 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 8,655,306.07.- 10,730,048.- 6,932,260.- 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

2,510,816.12.- 
204,600.00.- 

1,933,680.95.- 
263,441.00.- 
560,768.00.- 

3,182,000.00.- 

2,615,608.- 
170,000.- 

2,385,940.- 
241,000.- 
947,500.- 

4,370,000.- 
 

3,873,800.- 
140,000.- 

2,145,460.- 
263,000.- 
510,000.- 

- 

ด้านการเศรษฐกจิ 3,373,936.00.- 2,712,800.- 1,697,400.- 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

2,975,836.- 
398,100.- 

2,692,800.- 
20,000.- 

1,647,400.- 
50,000.- 

ด้านการดําเนินการอืน่  799,009.- 866,940.- 5,494,840.- 
- แผนงานงบกลาง 
 

799,009.- 866,940.- 5,494,840.- 

รวมเป็นเงิน 23,268,007.47 24,900,000.- 25,940,000.-  
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2.3   รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

หมวด รายจ่าย 
ปี  2551 

งบประมาณ 
ปี  2552 

งบประมาณ 
ปี  2553 

หมายเหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 
3. หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
4. หมวดค่าตอบแทนใชส้อย  และวสัดุ 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง 
8. หมวดรายจ่ายอ่ืน 

799,009.- 
3,543,295.- 
2,161,140.- 

6,623,867.90.- 
652,000.67.- 

1,994,782.78.- 
3,173,636.- 
3,182,000.- 

866,940.- 
3,961,720.- 
2,624,160.- 
7,541,080.- 
548,000.- 

1,202,000.- 
3,766,100.- 
4,390,000.- 

 

5,494,840.- 
4,202,580.- 
2,714,240.- 
8,911,540.- 
183,000.- 

1,838,000.- 
2,595,800.- 

- 

 

รวม 22,129,731.35.- 24,900,000.- 25,940,000.-  

 
- รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้  เงนิจ่ายขาดเงนิสะสม  ( รายจ่ายทีไ่ม่ได้นําไปตั้งงบประมาณ ) 

จ่ายจาก รายการ ปี 2551 ปี  2552 
1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
 
 
 
 
2.  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับ        
มีวตัถุประสงค ์
3.  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 

1.1    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นเม่ียง – 
ตาํบลนํ้าแคม 
1.2   ก่อสร้างถนนลกูรังโดยลงหินคลุก สายวดัชยันาท  
มงคล  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  9 
1.3  ขดุลอกหว้ยนํ้าวกั  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  9 
2.1   อาหารเสริมนม , อาหารกลางวนั ฯลฯ 
 
3.1    ค่าซ่อมแซมถนน  คสล.สายบา้นขอนแก่น 
3.2    ค่าจดัซ้ือท่อระบายนํ้า คสล. 
3.3    ค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  5 จุด 
3.4    เงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) 
3.5    ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 6  จุด 
3.6    เงินค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั) 
  

- 
 

- 
 

- 
155,784.- 

 
50,000.- 
48,000.- 

160,100.- 
689,044.- 
237,100.- 

12,615.- 
 
 
 

 
 

1,775,000.- 
 

1,753,000.- 
 

1,374,000.- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

21,001 
 

รวมเป็นเงนิ  1,352,643.- 4,923,001.- 
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3. ภาระผูกพนัในการก่อหนีพ้นังบประมาณรายจ่ายประจําปี  2553 
- ไม่มี 

4.   รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจํ่าเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กร ในปีงบประมาณ  2553 
ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร   ( ท่ีตั้งจ่ายจากรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ) 

 (1)   เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ  ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน  4,202,580.-    บาท  
 (2)   ค่าจา้งชัว่คราว   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน  2,714,240.-    บาท 
 (3)   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน     250,000 .-        บาท 
 (4)   ค่าเช่าบา้น    ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       19,200 .-    บาท 
 (5)   ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       40,000 .-        บาท 

(6)   ค่าเบ้ียประชุม   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน     100,000 .-    บาท 
(7)   ค่าตอบแทนพิเศษ   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       21,000  .-       บาท 

 (9)   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       21,000 .-     บาท 
 (10)  ค่าตอบแทนบุคคลฯ   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       50,000  .-      บาท 
 (11)  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       90,000 .-      บาท 
 (12)  ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน       63,000   .-      บาท 
                   (คณะผูบ้ริหาร / นกับริหารงาน อบต. )    
       
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน            7,571,020   .-    บาท 

  หมายเหตุ  :  คดิเป็นร้อยละ      29.19    ของรายจ่ายทีต่ั้งจ่าย   25,940,000  บาท 
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ข. รายจ่ายทีอ่งค์กรใช้จ่ายในการพฒันา   ปีงบประมาณ  2553 
ที ่ ช่ือโครงการ จํานวนเงนิ ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 
( หน้า ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด 
โครงการจดังานประเพณีและพิธีทางศาสนา 
โครงการกิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ
โครงการจดักิจกรรมศนูยพ์ฒันาครอบครัวใน
ชุมชน 
โครงการจดัอบรมพฒันากลุ่มสตรี 
โครงการออกบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 
โครงการป้องกนัยาเสพติด 
โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 
โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ/ผูพิ้การ/
ผูด้อ้ยโอกาส 
โครงการจูงลูกจูงหลานเขา้วดั 
โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็ 
โครงการจดักิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 
โครงการจดักิจกรรมเสริมสร้างเดก็ 
โครงการจดักิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเดก็ 
โครงการฝึกอบรม อปพร. 
โครงการจดักิจกรรมปกป้องสถาบนัชาติ 
โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการรณรงค/์อบรมประชาอาสาปลอดภยั 
ห่างไกลยาเสพติด 
โครงการครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็ 
โครงการตรวจสุภาพประจาํปี สูงอาย ุ
โครงการวนัสตรีสากล / วนัสตรีไทย 
โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนั 
โครงการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
โครงการอบรมเกษตรกร กลุ่มผูป้ลกูยาง 
โครงการประหยดัพลงังาน เตาเศรษฐกิจ 
โครงการค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งสมาชิก  
โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียน 
โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. 
โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โครงการจดัซ้ือวสัดุวทิยาทางการแพทย ์
 

150,000 
100,000 

30,000 
35,000 

 
20,000 
20,000 
20,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
15,000 
10,000 

5,000 
20,000 
20,000 
20,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 
10,000 

687,960 
20,000 

 
20,000 
20,000 

           20,000 
80,000 

113,400 
370,440 

1,092,000 
20,000 

 

ศาสนาวฒันธรรมฯ 
ศาสนาวฒันธรรมฯ 
ศาสนาวฒันธรรมฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
 
บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษา 
การศึกษา 
การศึกษา 
การศึกษา 
รักษาความสงบภายใน 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
 
การศึกษา 
บริหารงานทัว่ไป 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
การศึกษา 
บริหารงานทัว่ไป 
 
สาธารณสุข 
การเกษตร 
การเกษตร 
บริหารงานทัว่ไป 
การศึกษา 
การศึกษา 
การศึกษา 
สาธารณสุข 
 

สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

62/1 
65/7 
50/1 
45/2 

 
73/2 
50/4 
46/2 
46/1 
50/4 

 
46/3 
63/6 
63/2 
46/3 
46/3 
67/1 
46/2 
22/2 
46/3 

 
48/2 
45/3 
45/1 
63/3 
57/1 

 
52/6 
48/1 
72/2 
57/1 
46/3 
63/4 
63/4 
55/2 

 

 รวม 3,028,800.-    

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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ที ่ ช่ือโครงการ จํานวนเงนิ ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
( หน้า ) 

 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

 
52. 
53. 
54. 

 
55. 

 
56. 

 
57. 

 

ยอดยกมา 
โครงการอาสาสมคัรมูลฐาน ( อสม. ) 
โครงการรณคร์วมพลงัแผน่ดิน 
โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน 
โครงการสะพานมิตรภาพไทย- ลาว  
โครงการอาหารกลางวนั 
โครงการสภากาชาดจงัหวดัเลย 
โครงการอบรมลกูเสือชาวบา้นเฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการรักษค์วายไทย ร่วมใจไหวพ้ระธาตุ ฯ 
โครงการอบรมประชาอาสาจราจร 
โครงการจดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  2 เคร่ือง 
โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ี  จาํนวน  200  ตวั 
โครงการจดัซ้ือเตน็ทผ์า้ จาํนวน 4  หลงั 
โครงการจดัซ้ือถงันํ้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส  1  อนั 
โครงการจดัซ้ือถงับรรจุนํ้าด่ืมสแตนเลส 2 อนั  
โครงการจดัซ้ือแท่นกล่าวรายงาน  2  อนั 
โครงการซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร  2  ตู ้
โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเสียงติดรถยนต ์  1  เคร่ือง 
โครงการจดัซ้ือพดัลมตั้งพ้ืน จาํนวน 2 เคร่ือง 
โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์สถานท่ีท่องเท่ียวแก่ง
โตน 
โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถผูม้าติดต่อราชการ 
โครงการจดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร จาํนวน  1  หลงั  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นปากคาน 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหาด
แดง  ชยัมงคล)   บ.หนองผอื  หมู่ท่ี 1   
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายนา
หลวง)   บ.ปากคาน  หมู่ท่ี 2   
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายโปร่ง
นอ้ย)   บ.ปากคาน  หมู่ท่ี 2  

3,028,800.- 
100,000 

3,000 
25,000 
20,000 
30,000 

1,560,000 
20,000 
30,000 
40,000 
10,000 
45,000 
24,000 
66,500 

9,500 
7,000 
7,000 

10,000 
14,000 

5,600 
200,000 

 
99,800 

5,500 
350,000 

 
16,800 

 
23,300 

 
21,900 

 

 
งานสาธารณสุข 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
ศาสนาวฒันธรรมฯ 
การศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรมฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
สร้างความเขม้แขง็ฯ 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 
 
บริหารงานทัว่ไป 
 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 
สาํนกัปลดั 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 

 
51/1 
46/3 
46/3 
46/2 
64/5 
46/3 
46/3 
46/3 
61/7 
47/2 
55/1 
55/5 
55/4 
55/2 
55/2 
56/7 
55/2 
55/2 
56/6 
60/1 

 
58/4 
28/6 
51/4 

 
36/1 

 
37/11 

 
37/7 

 รวม 2,743,900    
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ที ่ ช่ือโครงการ จํานวนเงนิ ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
( หน้า ) 

 
58. 

 
59. 

 
60. 

 
60. 

 
61. 

 
62. 

 
63. 

 
64. 

 
65. 

 
66. 

 
67. 

 
 

68. 
 

69. 
 

70. 
 

71. 
 

72. 
 

ยอดยกมา 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร(สายนาสี
ดา)   บ.ปากคาน  หมู่ท่ี 2  
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหว้ย
ฮุง้ใต)้   บ.เม่ียง    หมู่ท่ี  5   
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหว้ย
เด่ือ)   บ.เม่ียง  หมู่ท่ี 5  
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหว้ย
คอเต่า )   บ.เม่ียง  หมู่ท่ี 8  
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหว้ย
ตาด )   บ. เม่ียง  หมู่ท่ี  8 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายนา
เปาะ ) บ.เม่ียง  หมู่ท่ี 8 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายหว้ย
ฮุง้เหนือ )   บ.เม่ียง   หมู่ท่ี  8 
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร (สายโกดงั
ไมณ้ฐัพงษ ์)   บ.เม่ียง   หมู่ท่ี 9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็             
( สายบา้นเหนือ ) บ.หนองผอื ม. 1  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็             
( สายลงนํ้าเหือง ) บ. ปากคาน  ม. 2 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็    
( ซอยร่วมพฒันา -ซอยร่วมสามคัคี ) บ. หาดพระ  
ม.3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็             
( ซอยขา้งวดั) บ. ขอนแก่น  ม. 4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็             
( ซอยมะม่วง ) บ. ขอนแก่น  ม. 4 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็   
รูปตวั U  ( ซอยดอกรัก ) บ. เม่ียง  ม. 5 
โครงการก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็     
( ซอยเพทาย ) บ. ปากหว้ย ม. 6 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็   
 ( ซอยจินดา )  บ. ปากหว้ย  ม. 7 

2,743,900.- 
37,300 

 
29,800 

 
38,300 

 
29,800   

 
32,700 

 
20,500 

 
22,400 

 
91,400 

 
224,400 

 
160,800 

 
150,800 

 
 

131,600 
 

137,500 
 

99,300 
 

226,100 
 

30,300 
 

 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 

 
37/8 

 
40/28 

 
40/29 

 
42/42 

 
42/43 

 
43/44 

 
43/45 

 
44/49 

 
27/2 

 
27/4 

 
25/3 

 
 

25/8 
 

25/9 
 

26/8 
 

29/12 
 

29/14 

 รวม 1,463,000.-    
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ที ่ ช่ือโครงการ จํานวนเงนิ ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
( หน้า ) 

 
73. 

 
74. 

 
75. 

 
76. 

 
77. 

 
 

78. 
 
79. 

 
 

 
 

ยอดยกมา 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    
(ซอยมีสุข ) บ.ปากหว้ย   ม.7  
โครงการก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ( ซอยพฒันา 2 ) บ. ปากหว้ย  ม. 7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
( สายแก่งโตน 12 )  บ. ปากหว้ย ม. 7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    
( สายหนา้วดัโพธ์ิชยั ) บ.เม่ียง   ม. 8 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็   รูปตวั U  ( ซอยราชพฤกษ ์)  
บ.เม่ียง   ม. 8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    
( สายลงนํ้าคาน ) บ.เพชรโสภณ  ม. 10 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็รูปตวั U  ( สายรอบหมู่บา้น )   
บ.เพชรโสภณ   ม. 10 
 

1,463,000.- 
38,400 

 
34,600 

 
38,900 

 
108,200 

 
26,400 

 
 

169,500 
 

70,600 
 
 

 

 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 
 

 

 
30/18 

 
31/20 

 
30/19 

 
31/21 

 
26/6 

 
 

33/33 
 

26/7 

 รวมทั้งส้ิน 7,772,300.-    

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
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ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญตั ิ
 

เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่   จังหวดัเลย 
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บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติัเร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
อาํเภอท่าล่ี        จงัหวดัเลย 

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

หลกัการ 
 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    ยอดรวม  25,940,000.-   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
ก  ด้านบริหารทัว่ไป     ยอดรวม   11,815,500 ,.-   บาท 
   1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป    ยอดรวม   11,795,500 .-    บาท 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม          20,000  .-    บาท 
ข ด้านบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม    6,932,260  -    บาท 
   1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม    3,873,800  .-    บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม      140,000   .-    บาท 
   3. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม    2,145,460  .-     บาท 
   4. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ยอดรวม       263,000  .-      บาท 
   5. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ยอดรวม         510,000  .-    บาท 
   6. แผนงานสงัคมสงเคราะห์    ยอดรวม         -      บาท 
ค ด้านการเศรษฐกจิ              ยอดรวม     1,697,400 .-    บาท   
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     1,647,400 .-      บาท 
   2. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม          50,000  .-      บาท 
ง ด้านการดําเนินงานอืน่     ยอดรวม     5,494,840   .-    บาท 
   1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม       5,344,840 .-    บาท 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ท่ีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา    

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553   เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ขอ้บญัญติั 
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
อาํเภอท่าล่ี   จงัหวดัเลย 

………………………………………. 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อาศยัอาํนาจตาม

ความแห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา   87 และฉบบัแกไ้ข    
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2546  จึงตราขอ้บญัญติัน้ีข้ึนโดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองผอื  และโดยอนุมติัของนายอาํเภอท่าล่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัตาํบลน้ีเรียกวา่  ขอ้บญัญติัเร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี     1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้ งจ่ายเป็นจาํนวนรวมทั้ งส้ิน  
25,940,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ไดด้งัน้ี 
 ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    ยอดรวม     25,940,000 .-   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 
ก  ด้านบริหารทัว่ไป     ยอดรวม     11,815,500  .-   บาท 
   1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป    ยอดรวม       11,862,500 .-  บาท 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม              20,000 .-  บาท 
ข ด้านบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม      6,835,260  .-   บาท 
   1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม        3,956,800 .-   บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม            140,000.-   บาท 
   3. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม          2,145,460.-  บาท 
   4. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ยอดรวม            263,000 .-  บาท 
   5. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ยอดรวม             510,000.-  บาท 
   6. แผนงานสงัคมสงเคราะห์    ยอดรวม                  -      บาท 
ค ด้านการเศรษฐกจิ              ยอดรวม        1,697,400 .-   บาท   
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม        1,647,400  .-   บาท 
   2. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม              50,000 .-   บาท 
ง ด้านการดําเนินงานอืน่     ยอดรวม         5,494,840  .-  บาท 
   1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม          5,494,840 .-  บาท 
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ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี  3 
 ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
          แผนงานการพาณิชย ์    ยอดรวม       -        บาท 
 ขอ้ 6 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   ท่ีไดรั้บอนุมติัให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 ขอ้ 7 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
 
 
 
 
      ……………………………………... 

                           (นายชวการ  จาํรูญศิริ) 
                            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
 
 
              อนุมติั 
 
            ………………………............ 

      (นายมนสัวรรธ   บุญสมวฒันวงศ)์ 
                    นายอาํเภอท่าล่ี 
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ส่วนที ่ 3 

 
รายละเอยีดประกอบข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.   2553 

 
ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จงัหวดัเลย 

 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจ่ายตามแผนงาน 
- รายละเอยีดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่  จงัหวดัเลย 
ก.   รายได้ภาษอีากร  รวมทั้งส้ิน  10,937,000  บาท  แยกเป็น 

1.1 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี  จาํนวน 75,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไว้
ใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จาํนวน  220,000  บาท คาํช้ีแจงประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  
เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.3  ภาษีป้าย  จาํนวน  70,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไว้
ใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.4 ภาษีสุรา  จาํนวน  800,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไว้
ใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.5  ภาษีสรรพสามิต  จาํนวน  2,200,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตั้ง
ไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.6  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จาํนวน  1,300,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการ
ไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.7  อากรการฆ่าสตัว ์  จาํนวน  10,000 บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้ง
ไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.8  ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะ  จาํนวน  3,500,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ี
ผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.9  ภาษีค่าภาคหลวงแร่ จาํนวน  100,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจาก
ตั้งรับจริงของปีงบประมาณ  2552 

1.10 ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จาํนวน  62,000  บาท  คาํช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา     
        เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 
1.11 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9  จาํนวน  2,600,000  บาท  คาํช้ีแจง  ประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา   

                    เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552 
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ข. รายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษอีากร  รวมทั้งส้ิน  463,000  บาท  แยกเป็น 

1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รวมเป็นเงินจํานวน  373,000  บาท  แยกเป็น 

1.1 ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎจราจรทางบก  จาํนวน  500  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการเท่ากบัปีท่ี    
ผา่นมา เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

1.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัควบคุมการฆ่าสตัว ์ และจาํหน่ายเน้ือสตัว ์จาํนวน 22,000 บาท  คาํช้ีแจง
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จาํนวน  50,000  บาท  คาํช้ีแจง
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา    เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

1.4  ค่าปรับผูก้ระทาํผดิละเมิดกฎหมายและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน จาํนวน 500 บาท คาํช้ีแจงประมาณ
การไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

1.5 ค่ากาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  จาํนวน  300,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ี
ผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

        2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวมเป็นเงินจํานวน  30,000  บาท  แยกเป็น 

2.1  ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จาํนวน  30,000  บาท   คาํช้ีแจงประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา   
       เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2551   

3. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็  รวมเป็นเงินจํานวน  60,000  บาท  แยกเป็น 

3.1 รายไดอ่ื้น  จาํนวน  10,000  บาท  คาํช้ีแจงประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากตั้งไว้
ใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

3.2 ค่าขายแบบแปลน จาํนวนเงิน 50,000 บาท คาํช้ีแจงประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา                    
เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

ค .  หมวดเงินช่วยเหลอื  รวมทั้งส้ิน  รวมเป็นเงิน  14,540,000  บาท   

 1.  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  จาํนวนเงิน  14,540,000  บาท  แยกเป็น 
1.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ        

รวมเป็นเงิน  14,040,000  บาท       คาํช้ีแจงประมาณการตั้งไวต้ ํ่ากวา่ในปีท่ีผา่นมาเน่ืองจาก
ตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   

1.2 หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ เพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจถ่ายโอน
เลือกทาํ        รวมเป็นเงิน   500,000  บาท       คาํช้ีแจงประมาณการตั้งไวต้ ํ่ากวา่ในปีท่ีผา่นมา
เน่ืองจากตั้งไวใ้กลเ้คียงกบัท่ีรับจริงของปีงบประมาณ  2552   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารทัว่ไป 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลงัเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และการทาํนิติกรรมต่างๆ  ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพ่ือให้การบริหารงานดา้นการจดัเก็บสถิติ  ขอ้มูล  ตลอดจนวางแผนพฒันา  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งเรียบร้อย 
4. เพื่อบริการประชาชนในการจดักิจกรรมต่างๆ  ของหมู่บา้น 

งานท่ีทาํ 
1. การบริหารงานบริหารทัว่ไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลงั 
2. จดัเกบ็สถิติขอ้มูลในการวางแผนพฒันา  และการจดัทาํงบประมาณ 
3. การดาํเนินกิจการสภา  และการประชุมสภา 
4. จดัเกบ็สถิติขอ้มูลจดัทาํงบประมาณ 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ 9,505,560 บาท 
 2.  ส่วนการคลงั     งบประมาณ 1,640,140 บาท 
       รวมทั้งส้ิน 11,145,700 บาท 
 
 
 
 
 
 

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



- 19 - 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่ จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารทัว่ไป  

                                             แผนงานบริหารงานทัว่ไป    

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทัว่ไป 2,773,940 2,148,680 4,236,840 183,000 - - 163,100 9,505,560 สาํนกังานปลดั 00111 

2. งานบริหารงานคลงั 865,920 308,720 435,000  -  -  - 30,500 1,640,140 ส่วนการคลงั 00113 

                      

                      

                      

              

                      

รวม 3,639,860 2,457,400 4,671,840 183,000 - - 193,600 11,145,700 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารทัว่ไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
2. เพื่อเป็นการป้องกนัและอนุรักษป่์าไม ้ และส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน 

งานท่ีทาํ 
1. ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  และระงบัอคัคีภยั 
 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกัปลดั     งบประมาณ     20,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



    - 21 -      

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่ จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

                                                  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน   -  - 20,000  -  -  -  - 20,000 สาํนกัปลดั 00123 

    และระงบัอคัคีภยั                     

                      

                      

                      

                      

รวม  -  - 20,000  -  - -   - 20,000     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหเ้ดก็วยัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมในวยัเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารและไดรั้บสารอาหารครบทุกหมู่   
3. เพื่อใหเ้ดก็มีพฒันาการท่ีดีและสมวยัการเจริญเติบโต 

งานท่ีทาํ 
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  และวสัดุการศึกษา 
2. จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน 

 
หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ    3,873,800     บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่ จังหวดัเลย 
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

                                                  แผนงานการศึกษา    

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการ  - - -  - -  - - - สาํนกัปลดั 00211 

     การศึกษา                     

 2.งานระดบัก่อนวยัเรียนและ  -  - 2,313,800 -  1,560,000 -  - 3,873,800   สาํนกัปลดั 00212  

 ปฐมศึกษา                     

                      

                      

รวม - - 2,313,800 - 1,560,000 - - 3,873,800     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ารบริการเก่ียวกบัการสาธารณสุขเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการควบคุมและป้องกนัโรค 
3. เพื่อส่งเสริมงานอนามยั  และงานสาธารณสุข 

งานท่ีทาํ 
1. งานเพ่ือการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เช่น  ไขเ้ลือดออก , พิษสุนขับา้ , 

โรคไขห้วดันก , โรคฉ่ีหนู  และอ่ืนๆ 
2. งานการบริการสาธารณสุข 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ   140,000  บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่      จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

                                                  ด้านบริการชุมชนและสังคม    

     แผนงานสาธารณสุข 

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานบริการสาธารณสุขและ  -  - 40,000  - 100,000  -  - 140,000 สาํนกัปลดั 00223 

งานสาธารณสุขอ่ืน                     

                      

                      

                      

                      

                      

รวม  -  - 40,000  - 100,000  -  - 140,000     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหก้ารบริหารงานทัว่ไปและการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และของสาธารณะ      

หมู่บา้นในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
3. เพื่ออาํนวยความสะดวกในการสญัจรไป  -  มา  ของราษฎรในพ้ืนท่ี 

งานท่ีทาํ 
1. การบริหารงานทัว่ไป  และการบริหารงานบุคคล 
2. ซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีชาํรุดเสียหาย  เช่น  หอกระจายข่าวหมู่บา้น ,ถนน  , ไฟฟ้า, 

ประปา   
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  ส่วนโยธา     งบประมาณ              2,145,460   บาท 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่     จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

                                           แผนงานเคหะและชุมชน     

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

       1.งานบริหารงานทัว่ไป   562,720 256,840 1,220,900 - - - 105,000 2,145,460 ส่วนโยธา 00241 

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน                     

                     

           

                      

                      

รวม 562,720 256,840 1,220,900 - - - 131,000 2,145,460     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ารบริหารงานเก่ียวกบัการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการสร้างชุมชนเขม้แขง็  ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายไดใ้นชุมชน 
4. เพื่อใหร้าษฎรในชุมชนไดมี้กิจกรรมทาํร่วมกนั  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีในชุมชน 
 

งานท่ีทาํ 
1. งานฝึกอบรมสมัมนาศึกษาดูงานใหค้วามรู้ แก่ผูบ้ริหาร  สมาชิก อบต.  พนกังานส่วนตาํบล  

และใหค้วามรู้ดา้นอาชีพสาขาต่างๆ 
2. งานป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3. งานสนบัสนุนการประกอบอาชีพเสริมใหร้าษฎรในพ้ืนท่ี 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ     263,000    บาท 
  
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่     จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

                                         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานส่งเสริมและสนบัสนุน  -  - 135,000  - 128,000  -  - 263,000 สาํนกัปลดั 00252 

ความเขม้แขง็ชุมชน                     

                      

                      

                      

                      
                      

รวม  -  - 135,000  - 128,000  -  - 263,000     

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



- 30 - 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ ์ ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  และส่งเสริมสถาบนั

ครอบครัว 
3. เพื่อส่งเสริมงานการกีฬาใหแ้ก่ประชาชน  ไดเ้ล่นกีฬาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

งานท่ีทาํ 
1. จดักิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ และส่งเสริมสถาบนั

ครอบครัว  เช่น 
- จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา 
- จดักิจกรรมพธีิทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 
- จดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ

 
หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ 510,000    บาท 
  
        
  
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่    จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

                                         แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานกีฬาและนนัทนาการ  -  - 150,000  - -  -  - 150,000 สาํนกัปลดั 00262 

                      

2.งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  -  - 310,000  - 50,000  - - 360,000 สาํนกัปลดั  00263 

                   

 3.งานวชิาการวางแผนและส่งเสริม -   - -   -  -  -  -    

 การท่องเท่ียว                     

                      

รวม  -  - 460,000  - 50,000  -  510,000     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส  ในพื้นท่ี 
2. เพื่อดูแลและใหก้ารช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสงัคมผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส  ผูป่้วย

วิกลจริตในพ้ืนท่ี 
งานท่ีทาํ 

1. ดาํเนินการช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพใหผู้สู้งอาย ุ  
2. ใหก้ารสงเคราะห์ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส   ผูป่้วยวิกลจริต 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณ      -   บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่   จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน  และสังคม 

                                           แผนงานสังคมสงเคราะห์  

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานสวสัดิการสังคมและ  -  -  -  -  - -  - - สาํนกัปลดั 00232 

   สังคมสงเคราะห์                     

                      

                      

                      

รวม  -  -  -  -  - -  - -     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกจิ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อพฒันาเสน้ทางการคมนาคมภายในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้นใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. เพื่ออาํนวยความสะดวกในการสญัจรไป  -  มา  และลดอุบติัเหตุในทอ้งถนน 
3. เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรใหมี้สภาพดี  สะดวกในการขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตร 
4. ลดปัญหานํ้าท่วมขงับริเวณถนน 

งานท่ีทาํ 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น 
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  งานถนน 
3. งานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
4. งานวางท่อระบายนํ้า 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  ส่วนโยธา     งบประมาณ    2,297,200    บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่      จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกจิ 

                                                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

           

งาน 
เงนิเดอืน

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ

วสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิ
อุดหนุน 

รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1.งานก่อสร้างโครงสร้าง  -  - -  -  -  - 2,297,200 2,297,200 ส่วนโยธา 00312 

พ้ืนฐาน                     

                      

                      

                      

                      

รวม  -  - -  -  -  - 2,297,200 2,297,200     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกจิ 

แผนงานการเกษตร 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการเกษตรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการเสริมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

งานท่ีทาํ 
1. โครงการจดัทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
2. จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 
3. อุดหนุนโครงการเกษตร 
 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกัปลดั     งบประมาณ 50,000   บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



    - 37 -      

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่    จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

 ด้านการเศรษฐกจิ 

                                                                                     แผนงานการเกษตร     

           

งาน 
เงนิเดอืนค่าจ้าง

ประจํา 
ค่าจ้าง     
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอย และวสัดุ 

ค่าสาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน รายจ่ายอืน่ 
ค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิ และ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รวม 
หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

                      

1. งานส่งเสริมการเกษตร  -  - 50,000  - -  - - 50,000 สาํนกัปลดั 00321 

                

                      

                      

                      

รวม  -  - 50,000  - -  - - 50,000     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่  จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
ด้านการดําเนินงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหก้ารบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอ่ืน  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อบรรเทาสาธารณภยัต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน 
 

งานท่ีทาํ 
1. เงินตามขอ้ผกูพนัท่ีมีตามกฎหมาย 
2. เงินสาํรองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ 
3. เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
4. เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
5. เงินทุนเพื่อการศึกษาตามโครงการความร่วมมือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 1.  สาํนกัปลดั     งบประมาณ 5,494,840  บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่    จังหวดั เลย 

                                                                                                                             รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

   ด้านการดําเนินงานอืน่  

              แผนงานงบกลาง  

           

ประเภท 
เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น 

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

เงนิทุนการศึกษา เงนิสํารองจ่าย รวม 
หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

1. งานงบกลาง               

 - ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 114,000 300,000 253,000  - 667,000 สาํนกัปลดั 
      
        00411 

 - ประเภทเงินสาํรองจ่าย  -  -  - 443,840 443,840 สาํนกัปลดั 00411 

 - ประเภทรายจ่ายอ่ืน ๆ -  -   -  4,384,000 4,384,000  สาํนกัปลดั   

                

                

รวม 114,000 300,000 253,000 4,677,840 5,494,840     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่ จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
                หน่วยงาน  สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล   

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     14,362,360     บาท    แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจํา  ตั้งไว้  รวม     14,199,260    บาท     แยกเป็น 

 1.1 หมวดรายจ่าย เงินเดือน  และค่าจ้างประจํา  ตั้งไว้  รวม  2,773,940     บาท  แยกเป็น 
  1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล ตั้งไว ้   1,181,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้
พนกังานส่วนตาํบล  สงักดัสาํนกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  พร้องทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จาํนวน 9  อตัรา    จาํนวนเงิน 1,230,800   บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป        
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป     ( 00111 )   รายละเอียดดงัน้ี 

-  ตาํแหน่งนกับริหารงาน อบต.  อตัราเดือนละ  20,670  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน    
248,040   บาท    

-  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน   อตัราเดือนละ 11,650 บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี    
จาํนวนเงิน   139,800   บาท    
  -  ตาํแหน่งนกัวิชาการศึกษา   อตัราเดือนละ 11,630 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 139,560  บาท    
 - ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน    อตัราเดือนละ   10,660 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 127,920 บาท    
 -  ตาํแหน่งนกัวิชาการเกษตร  อตัราเดือนละ  10,190 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 122,280  บาท  
 -  ตาํแหน่งบุคลากร   อตัราเดือนละ   8,270  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน  99,240  บาท            
 -  ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ อตัราเดือนละ  8,890  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน  106,680  บาท   
 -  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล  อตัราเดือนละ 8,890 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวนเงิน 106,680 บาท  
 -  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  อตัราเดือนละ 7,100   บาท ตั้งจ่าย ( 6 เดือน )  
จาํนวนเงิน   42,600  บาท   
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือน  จาํนวน  9  อตัรา  จาํนวนเงิน   49,000  บาท 
  1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้ 854,620  บาท     เพื่อจ่ายเป็น 
  -  ค่าตอบแทนเงินประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั้งไว ้42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1 ตาํแหน่ง  เดือนละ   
3,500  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป             
( 00111 )  
 -  เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งไว ้  212,620  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  9  ตาํแหน่ง  จาํนวน  212,620  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
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 -  เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพเิศษ ( โบนสั ) ตั้งไว ้ 600,000  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษของพนกังานส่วนตาํบล  พนกังานจา้ง  และลูกจา้งประจาํ   ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หนองผอื    
จาํนวน  600,000  บาท  ตั้งจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป  
( 00111 )  
 1.1.3  ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ตั้งไว ้ 369,600  
บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผูบ้ริหารสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  พร้อมทั้งเงินประจาํตาํแหน่ง    เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ  จาํนวน 4  อตัรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป               ( 00110 ) งาน
บริหารทัว่ไป ( 00111 )  รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 -  ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อตัราเดือนละ   8,500  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน  
102,000  บาท    
 - ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง อตัราเดือนละ 1,750
บาท     ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 21,000    บาท    
 - ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เงินค่าตอบพิเศษ     อตัราเดือนละ   1,750    บาท     
ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 21,000  บาท    
 -  ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   2  อตัรา   อตัราเดือนละ  4,650  บาท   ตั้งจ่าย 
ทั้งปี  จาํนวนเงิน  111,600   บาท  
 - ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  2  อตัรา  อตัรา
เดือนละ 875  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน   21,000   บาท 
 - ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  2  อตัรา  อตัราเดือนละ 
875   บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน   21,000   บาท  

-   ตาํแหน่งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      อตัราเดือนละ  6,000  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  
จาํนวนเงิน 72,000 บาท   
 1.1.4  ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจาํ   ตั้งไว ้  367,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจาํ   
จาํนวน  2  อตัรา  สงักดัสาํนกัปลดั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   พร้อมทั้งเงินค่าครองชีพ และเงินปรับปรุง
เงินเดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )   
รายละเอียดดงัน้ี 
 -  ตาํแหน่งพนกังานสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าประจาํสถานีปากหว้ย  อตัราเดือนละ   16,150  บาท   ตั้งจ่าย
ทั้งปี  จาํนวนเงิน    193,800  บาท     

-  ตาํแหน่งพนกังานสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าประจาํสถานี  เม่ียง 1  อตัราเดือนละ    เป็นเงิน  11,510  บาท    
ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวน    138,120  บาท 
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจา้งประจาํ    2  อตัรา      จาํนวนเงิน  18,000 บาท    
 -  เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจาํ   จาํนวน 1  อตัรา   อตัราเดือนละ 1,500    บาท
ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวน  18,000    บาท  
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1.2  หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้   2,148,680  บาท   แยกเป็น 

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานจา้ง ตั้งไว ้   1,647,400     บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังาน 
จา้งตามภารกิจ  พนกังานจา้งทัว่ไป  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานจา้งตามภารกิจ   สงักดัสาํนกัปลดั  องคก์าร-
บริหารส่วนตาํบล  จาํนวน   24  อตัรา      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานทัว่ไป  ( 00111 )  
รายละเอียดดงัน้ี 

-  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ   อตัราเดือนละ   6,210  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี    จาํนวนเงิน  
74,520   บาท    
 -  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อตัราเดือนละ  6,210  บาท    ตั้งจ่ายทั้งปี   
จาํนวนเงิน 74,520  บาท     
 -  ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค ์  อตัราเดือนละ 6,210 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  
จาํนวนเงิน    74,520 บาท     
 -  ตาํแหน่ง ผูดู้แลเดก็  จาํนวน 4 อตัรา  อตัราเดือนละ   6,710  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี   จาํนวนเงิน 
  322,080  บาท     
 -  ตาํแหน่ง ผูดู้แลเดก็  จาํนวน 3 อตัรา  อตัราเดือนละ   6,460  บาท   ตั้งจ่าย 6  เดือน  จาํนวนเงิน 
  116,280  บาท     
 -  ตาํแหน่ง ผูดู้แลเดก็  จาํนวน 4  อตัรา  อตัราเดือนละ   7,940  บาท   ตั้งจ่าย 6  เดือน   จาํนวนเงิน 
  190,560   บาท     
 -  ตาํแหน่งพนกังานขบัรถขยะ   อตัราเดือนละ   6,710  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 80,520  บาท     
 - ตาํแหน่งพนกังานสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า  จาํนวน  2  อตัรา  อตัราเดือนละ   6,460  บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  
จาํนวนเงิน  155,040  บาท    
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน 17  อตัรา  จาํนวนเงิน  71,680    บาท   
 -  ตาํแหน่งนกัการภารโรง   อตัราเดือนละ    5,080  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน   60,960  บาท     
 -  ตาํแหน่งแม่บา้น  อตัราเดือนละ  5,080  บาท    ตั้งจ่ายทั้งปี   จาํนวนเงิน   60,960  บาท    
  -  ตาํแหน่งคนสวน  อตัราเดือนละ    5,080  บาท     ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน  60,960  บาท      
 - ตาํแหน่งคนงานประจาํรถขยะ จาํนวน 3 อตัรา อตัราละ 5,080  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน    
182,880  บาท   
  -  ตาํแหน่งคนงานทัว่ไป  จาํนวน  1  อตัรา   อตัราเดือนละ  5,080  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี    จาํนวนเงิน    
60,960   บาท      
  -  ตาํแหน่งพนกังานสูบนํ้า  จาํนวน  1  อตัรา   อตัราเดือนละ  5,080  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี   จาํนวน
เงิน    60,960    บาท   (หมายเหตุ : ไม่มีในกรอบแผนอตัรากาํลงัพนกังานจา้ง 4  ปี อยูร่ะหวา่งการขอปรับอนุมติั
กรอบแผนอตัรากาํลงัพนกังานจา้ง 4 ปี ซ่ึงตาํแหน่งดงักล่าว  อบต.หนองผอืไดรั้บการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน) 
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1.2.2  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้ 501,280   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
 -  เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ  ,  พนกังานจา้งทัว่ไป    ตั้งไว ้501,280  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน  17  อตัรา  พนกังานจา้งทัว่ไป 
จาํนวน  7   อตัรา   รวมทั้งส้ิน   24  อตัรา    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  

             1.3   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   ตั้งไว้  รวม    7,255,640   บาท    แยกเป็น 
  ค่าตอบแทน    รวม   1,665,640   บาท 

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาและ 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั้งไว ้  1,351,440  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน    จาํนวน  20  อตัรา    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานทัว่ไป  ( 00111 )  รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 - ตาํแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื   อตัราเดือนละ  8,500  บาท   ตั้งจ่าย
ทั้งปี   จาํนวนเงิน   102,000    บาท          
 - ตาํแหน่งรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  อตัราเดือนละ  6,370  บาท ตั้งจ่าย
ทั้งปี  จาํนวนเงิน      76,440    บาท 
 - ตาํแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  จาํนวน  18   อตัรา   อตัราเดือนละ  
5,100 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน   1,101,600   บาท   
  - ตาํแหน่งเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื    อตัราเดือนละ 5,950  บาท         
ตั้งจ่ายทั้งปี   จาํนวนเงิน    71,400   บาท   

1.3.2 ประเภท ค่าเบ้ียประชุม  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่สมาชิกสภา 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  20  คน  และผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเบ้ียประชุมกาํหนดไว ้  25  วนั  ๆ  ละ  200  บาท        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้20,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  80,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ้15,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตร  ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล และคณะผูบ้ริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป       
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
 1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว ้100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ          
ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและผูบ้ริหารตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
30,000  บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  70,000  บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 )     
งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
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  1.3.5 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา  ตั้งไว ้30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล   ลูกจา้ง  และค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีประจาํเคร่ืองสูบนํ้า      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )             งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
  1.3.6  ประเภทค่าตอบแทนบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล    ตั้งไว ้  50,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  เ งินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 30,000   บาท   และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  20,000   
บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
 1.3.7  ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลตั้งไว ้  เป็นเงิน  19,200  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานตามสิทธิจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 ) 
งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  

 ค่าใช้สอย      รวม   3,523,760     บาท 
 1.3.8 ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้ 540,800  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
  -  ค่ารับวารสาร    ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ  และเขา้ปกขอ้บงัคบัต่าง ๆ   
  -  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สมัมนาต่าง ๆ  
  -  ค่าจา้งเหมาจดัทาํวารสาร  แผน่พบั  วีซีดี  เพลงมาร์ช  และส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืนๆ   
  -  ค่าพาหนะนาํส่งเดก็ไปสถานพยาบาล 
  -  ค่าหนงัสือพมิพป์ระจาํหมู่บา้น 
  -  ค่าจา้งนกัศึกษาทาํงานในช่วงปิดภาคเรียน, ค่าอดัลา้งขยายรูป, ค่าจา้งเหมาขดุดินปลูกและ
ดูแลตน้ไม ้ , ค่าจดัตกแต่งสวนหยอ่มหนา้สาํนกังาน ,ค่าติดตั้งผา้ม่าน , ค่าจา้งเหมาต่างๆท่ีใชใ้นกิจการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จาํนวน  475,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  195,280  บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
280,520  บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    ( 00110 )   งานบริหารงานทัว่ไป   ( 00111 )  
  -  ค่าตอบแทนการจดัเกบ็ขอ้มูล   จปฐ. และ กชช 2 ค.  ตั้งไว ้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. และ กชช. 2 ค.   ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป   ( 00112 )  
  - ค่าจดัทาํเวบ็ไซดป์ระชาสมัพนัธ์ อบต. หนองผอื  ตั้งไว ้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จดัทาํเวบ็ไซดป์ระชาสมัพนัธ์สาํนกังาน อบต. หนองผอื ราคาตามราคาทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 ) 

1.3.9  ประเภทรายจ่ายเพื่อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตั้งไว ้500,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็น 
  - ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน เช่น เคร่ืองพิมพดี์ด  เคร่ืองอดัสาํเนา  รถยนต ์    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตู ้ โตะ๊ เคร่ืองเสียง ฯลฯ 
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  - ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  เช่น ค่าเปล่ียนนํ้ายาสารเคมี    
ถงัดบัเพลิง , ค่าเปล่ียนนํ้ายา  แอร์ ฯลฯ  
            - บาํรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง เช่นอาคารท่ีทาํการ อบต. 
อาคารเอนกประสงค ์   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ฯ    บา้นเทิดไท ้ฯ  เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  392,260 บาท  และ
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  107,740  บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป  
( 00111 ) 

1.3.10 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ตั้งไว ้  2,032,960   บาท เพื่อจ่ายเป็น 
   -  ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลคณะผูต้รวจงาน  ทศันศึกษาดูงาน  ประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล   ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆซ่ึงเป็นวนัสาํคญัของทางราชการ  จดันิทรรศการ เช่น  วนัปิยะ
มหาราช วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  ตั้งไว ้ 520,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้100,000  บาท และจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  420,000  บาท    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111 )  
  -  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด    ตั้งไว ้   150,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัแข่งขนักีฬาเยาวชนตา้นยาเสพติด,กีฬา อบต.สมัพนัธ์ ค่าซ้ืออุปกรณ์กีฬา  ค่าเงิน
รางวลั ค่าจดัสถานท่ี ค่าใชส้อยอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 150,000  บาท ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ ( 00260 ) งานกีฬาและนนัทนาการ  ( 00262 )  
  - ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดังานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ ตั้งไว ้ 100,000 บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ   ท่ี อบต. ดาํเนินการและเขา้ร่วมจดัทาํ     เช่น     
ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  20,000  บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป    80,000  บาท   ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ( 00260 ) งานศาสนาวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน   ( 00263 ) 
            -  ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ  ตั้งไว ้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
วนัผูสู้งอาย ุ   เช่นค่าจดัซ้ือของชาํร่วย   ค่าจดัสถานท่ี   และค่าวสัดุอ่ืน   เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมีคุณธรรมจริยธรรม  
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมองเห็นความสาํคญัของผูสู้งอาย ุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ   ( 00260 )   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ( 00263 ) 
  - ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน ตั้งไว ้ 35,000 บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน เพื่อพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ครอบครัวในชุมชน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ( 00250 )  
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
            - ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมพฒันากลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพ    คนวา่งงาน   ตั้งไว ้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ในการจดัอบรมพฒันากลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพ  เช่น กลุ่มทอผา้บา้น
ปากหว้ย  กลุ่มเยบ็ท่ีนอน  กลุ่มนํ้าพริกหนงั และกลุ่มอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  20,000  บาท   ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
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  - ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการออกบริการประชาชนเคล่ือนท่ี  (อบต.เคล่ือนท่ี)    ตั้งไว ้  
20,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี  และสนบัสนุนการจดัเวทีประชาคมจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน    แผนชุมชน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
      -  ค่าใชจ่้ายในโครงการสายใยรัก  แห่งครอบครัว  ตั้งไว ้    180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการจดัตามโครงการสายใยรัก    ค่าจดัสถานท่ี   และค่าวสัดุอ่ืน   เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดั
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   ( 00250 )   งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ( 00263 ) 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมแกไ้ขและรณรงคป้์องกนัยาเสพติด  ตั้งไว ้ 30,000  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมแกไ้ขและป้องกนัยาเสพติด  และการจดัระเบียบสงัคม  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  30,000  บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ( 00250 )งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเขม้แขง็ชุมชน  ( 00252 ) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ/ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส  ( เพื่อนช่วยเพือ่น )  ตั้ง
ไว ้ 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมผูสู้งอาย ุ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทัว่ไป  20,000   บาท  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  -  ค่าใชจ่้ายโครงการจูงลูกจูงหลานเขา้วดั   ตั้งไว ้   10,000  บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานจดักิจกรรมโครงการพฒันาความรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนพร้อมอบรมใหค้วามรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง และคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. หนองผอื  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้  10,000  บาท    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเดก็   ตั้งไว ้   20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือขนม ของชาํร่วย  หนงัสือ  สมุด  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  20,000 บาท  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   ( 00210 )  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมบณัฑิตนอ้ย  ตั้งไว ้   15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดักิจกรรม     และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้15,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     ( 00210 )  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเสริมสร้างเดก็ ( กิจกรรมวนัเยาวชน )  ตั้งไว ้   10,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ  หนงัสือ  สมุด  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    10,000   บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดก็เลก็  ตั้งไว ้   5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  5,000  บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
( 00210 )  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
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 -  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม อปพร.  และรปภ.หมู่บา้น  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินการจดัการฝึกอบรม  อปพร.   และรปภ.หมู่บา้น  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
20,000  บาท   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 )  งานป้องกนัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั         
( 00123 )  
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ   ตั้งไว ้  20,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป       
( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  (Internet )  ตั้งไว ้
20,000  บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   20,000  บาท   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงค ์ / อบรมประชาปลอดภยั ห่างไกลยาเสพติด / เอดส์  ตั้งไว ้
10,000  บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ รณรงค ์/ อบรมประชาปลอดภยั ห่างไกลยาเสพติด / เอดส์  ตั้ง
จ่ายจากรายได ้10,000 บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็   ตั้งไว ้10,000  บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้10,000   บาท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน  ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสุขภาพประจาํปี  ผูสู้งอาย ุ /ผูพ้ิการ / ผูด้อ้ยโอกาส   ตั้งไว ้10,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาํปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  ( 00110 )      งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  - ค่าใชจ่้ายโครงการวนัสตรีสากล /  วนัสตรีไทย    ตั้งไว ้10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในกิจกรรมวนัสตรี  สากล / สตรีไทย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   10,000   บาท   ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน  ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน   ( 00252 ) 
  - ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออาหารกลางวนั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็( จาํนวน 5 ศูนย ์ )  จาํนวน 189  
คน ๆละ 13  บาท  จาํนวน  280  วนั   ตั้งไว ้ 687,960  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป   687,960  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  ( 00212 ) 
  -   ค่าใชจ่้ายในการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  เป็นเงิน  20,000  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   20,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป      
( 00111)  
  -   ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า    
วสัดุ  นํ้ ามนั และค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการดาํเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
20,000   บาท   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ( 00220 )  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ( 00223 ) 

 

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



 

-48- 

  -   ค่าใชจ่้ายอบรมเกษตรกร กลุ่มผูป้ลูกยางพารา  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร       
ในเขตตาํบลหนองผือ  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ   และค่าใชจ่้ายอ่ืน ในการดาํเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    20,000  บาท   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  ( 00321 )   งานส่งเสริมการเกษตร            
( 00321) 

  -   ค่าใชจ่้ายอบรมตามโครงการประหยดัพลงังาน เตาเศรษฐกิจ  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่า    วสัดุ     และค่าใชจ่้ายอ่ืน ในการดาํเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  20,000   บาท  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  ( 00321 )   งานส่งเสริมการเกษตร ( 00321) 

                            1.3.11  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
ตั้งไว ้ 450,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
  -  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. เช่นการเลือกตั้งทัว่ไป และเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  เป็นเงิน  80,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  80,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 

 -  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   และทศันศึกษาดูงานสาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  
 ค่าเช่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล และ 
ลูกจา้ง คณะผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา เป็นเงิน 350,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  100,000  บาท  และจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  250,000  บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป     ( 00111) 
           - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการรณรงคเ์ก่ียวกบัยาเสพติดของศูนยต่์อตา้นยาเสพติดตาํบล  
หนองผอื  เป็นเงิน  5,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  5,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(00110 )           งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
  -  ค่าของขวญั ของรางวลั ในการประกวดแข่งขนัต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวญั  ของรางวลั       
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม   เป็นเงิน    5,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 5,000  บาท  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 

 -  ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้  กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก สาํหรับพิธีการวนัสาํคญัต่าง ๆ  
ตามวาระและโอกาสท่ีจาํเป็นเหมาะสม เป็นเงิน  10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   10,000  บาท  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป ( 00111) 
   ค่าวสัดุ      รวม    2,066,240        บาท 

1.3.12 ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน ตั้งไว ้   100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส้าํนกังาน  
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว  หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ   พระบรมฉายาลกัษณ์     
ขาตั้งพระบรมฉายาลกัษณ์   นํ้าด่ืม    ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  50,000  บาท  และตั้งจ่ายอุดหนุน  50,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )     งานบริหารงานทัว่ไป    ( 00111 )  
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 1.3.13   ประเภท ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  ตั้งไว ้ 38,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
ต่างๆ  เช่น  แปรง ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นํ้ายาทาํความสะอาด ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานทัว่ไป   ( 00111 ) 

1.3.14  ประเภท ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้ 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  แผน่ดิสก ์  โปรแกรมและอ่ืน ๆ และวสัดุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกคอมพวิเตอร์  หวัพิมพ ์   
เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป  ( 00111 ) 
 1.3.15  ประเภท ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุจดัทาํป้าย
และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งานต่างๆ และกิจการงานของตาํบล เช่นป้ายประชาสมัพนัธ์การเกบ็ภาษี  การรณรงค ์ 
ต่อตา้นยาเสพติด  ป้ายติดประกาศแบบมีหลงัคา  ป้ายแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป  ( 00111 ) 
 1.3.16  ประเภทค่าวสัดุการเกษตร  ตั้งไว ้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น  
ปุ๋ยบาํรุงพืช  ก่ิงพนัธ์ุไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั วสัดุในการทาํโรงเพาะชาํ  ผา้แสลน็   ถุงเพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  10,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการเกษตร ( 00320 ) งานส่งเสริมการเกษตร ( 00321 )  
 1.3.17  ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ตั้งไว ้  252,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง
นํ้ามนัหล่อล่ืน  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  สาํหรับเติมพาหนะและเคร่ืองสูบนํ้า  เพื่อใชใ้นการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   182,000   บาท    และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  70,000  บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป  ( 00111 ) 
 1.3.18  ประเภทวสัดุการศึกษา   ตั้งไว ้ 1,575,840   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 -จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  จาํนวน  
4  ศูนย ์จาํนวน  113,400  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  113,400 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00212 )    
งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา ( 00212 )  
 -  จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็( จาํนวน  5  แห่ง ) จาํนวน  189  คนๆ ละ 7 บาท  
จาํนวน 280   วนั  เป็นเงิน  370,440 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  370,440 บาท   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  ( 00212 )    งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา ( 00212 )  
 -  จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตาํบลหนองผอื (จาํนวน  5 โรงเรียน ) จาํนวน 600   
คนๆ ละ 7 บาท  จาํนวน  260   วนั  เป็นเงิน  1,092,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  1,092,000   บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00212 )    งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา ( 00212 )  
 1.3.19  ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย ์  ตั้งไว ้ 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น     ค่าจดัซ้ือ
นํ้ายาเคมี , ทรายอะเบท  , สารตรวจปัสสาวะ ใหแ้ก่เยาวชน  กลุ่มผูเ้ส่ียงในการติดยาเสพติด  และ สารอ่ืน ๆ  เพื่อ
ป้องกนัและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ไขห้วดันก  ไขเ้ลือดออก  โรคพิษสุนขับา้   ตั้งจ่ายจากอุดหนุน
ทัว่ไป   20,000   บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน      
( 00223 ) 
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 1.4  หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้ รวม  183,000   บาท  แยกเป็น 
                         1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว ้  133,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับท่ีทาํการองคก์าร
บริหาร ส่วนตาํบล  และค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า  จาํนวน 4  สถานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  30,000  บาท              
และเงินอุดหนุนทัว่ไป 103,000 บาทปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป( 00110) งานบริหารงานทัว่ไป (00111 ) 
  1.4.2  ประเภทค่านํ้าประปา  ตั้งไว ้ 10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสาํหรับท่ีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงาน
ทัว่ไป    ( 00111 ) 
   1.4.3 ประเภทค่าโทรศพัท ์  ตั้งไว ้  15,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัท ์  สาํหรับท่ีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   15,000  บาท      ( 00110 )   
งานบริหารงานทัว่ไป    ( 00111 ) 
       1.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณติั ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียย์ากร  ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์     
ตั้งไว ้   10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  10,000  บาท    ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป   ( 00110 )   งานบริหารงานทัว่ไป    ( 00111 ) 
  1.4.5 ประเภทค่าบริการดา้นโทรคมนาคม  ค่าส่งแฟกซ์ ตั้งไว ้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
บริการอินเตอร์เน็ตตาํบล และค่าส่งแฟกซ์   ของปีงบประมาณ 2553 จาํนวนเงิน 15,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  15,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 ) งานบริหารงานทัว่ไป    ( 00111 ) 

1.5 หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  รวม       1,838,000   บาท     แยกเป็น   
 1.5   ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชน ในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 

(1)  อุดหนุนอาสาสมคัรมูลฐาน ( สถานีอนามยับา้นปากคานและสถานีอนามยับา้นเม่ียง )        
ในการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข   ( อสม.)  ในเขตตาํบลหนองผอื     จาํนวน  10  หมู่บา้น  หมู่บา้นละ   
10,000  บาท     ตั้งไว ้  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   100,000  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข          
( 00220 )    งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอ่ืน  ( 00223 )  
 (2)  อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่าล่ี  โครงการรณรงคร์วมพลงัแผน่ดิน  อาํเภอท่าล่ี  เน่ืองใน
วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก  เป็นเงิน  3,000  บาท  เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  3,000  
บาท     ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ( 00250 )  งานงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน ( 00252 )  
 (3)  อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่าล่ี  โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็น
เงิน  25,000  บาท  เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   25,000   บาท   ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ( 00250 )  งานงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ( 00252 ) 
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(4)   อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่าล่ี  โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน 
เอาชนะยาเสพติด   เป็นเงิน 20,000  บาท  เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ( 00250 )  งานงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน      
( 00252 ) 
 (5)  อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอท่าล่ี  โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว   อาํเภอท่าล่ี    เป็น
เงิน 30,000  บาท  เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   30,000  บาท  ปรากฏในแผนงานศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ  ( 00260 ) งานศาสนาวฒันาธรรมทอ้งถ่ิน ( 00263 ) 
 (6) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตาํบลหนองผอื  โครงการอาหารกลางวนั (จาํนวน 5 โรงเรียน)  จาํนวน  
600  คน  เดิมคนละ 10  บาท และเพิ่มตามมติ ครม.ฯ 3  บาท  รวมเป็น  13  บาท  จาํนวน  200  วนั     เป็นเงิน  
1,560,000  บาท   เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   1,560,000  บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  ( 00210 ) งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา  ( 00212 ) 
                          (7) อุดหนุนโครงการสภากาชาดจงัหวดัเลยเป็นเงิน  20,000  บาท   เพื่อดาํเนินงานตามโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  20,000  บาท    ปรากฏในงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ( 00260 ) งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ( 00263 ) 
 (8) อุดหนุนท่ีทาํการอาํเภอท่าล่ี   โครงการอบรมลูกเสือชาวบา้นเฉลิมพระเกียรติ พระเจา้อยูห่วั ฯ    
ประจาํปี  2553  เป็นเงิน  30,000  บาท   เพื่อดาํเนินการตามโครงการ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ( 00252 ) 
 (9) อุดหนุนท่ีทาํการอาํเภอท่าล่ี   โครงการรักษค์วายไทย  ร่วมใจไหวพ้ระธาตุ ษมาฟ้า  บูชาดิน   
เป็นเงิน  40,000  บาท   เพื่อดาํเนินการตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   40,000  บาท ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน  ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ( 00252 ) 
 (10) อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรท่าล่ี  โครงการอบรมประชาอาสาจราจร  เพื่อยกระดบัความปลอดภยั
ทางถนน    เป็นเงิน  10,000  บาท   เพื่อดาํเนินการตามโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000 บาท  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ( 00250 )   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ( 00252 ) 
หมายเหตุ    รายละเอยีด  ตามสําเนาโครงการขอรับเงินอุดหนุนแนบท้าย 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน    ตั้งไว้    163,100   บาท  ดังนี ้
 หมวดค่าครุภณัฑ์   ทีด่ิน  และส่ิงก่อสร้าง 
 2.1  หมวดค่า ครุภัณฑ์  ตั้งไว้   163,100      บาท 
 2.1.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ตั้งไว้       20,000   บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า 
  1.  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน 1 ชุด   ประกอบไปดว้ยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

- CPU  Core 2 duo E 7500   
- Hard Disk   320  GB    
-  RAM  DDR  4  GB 
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- DVD / RW  
- LCD 18.5   
- Multimedia keyboard , Speaker Sub  1,000   watts  

      ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  ปรากฏในงานบริหารงาน
ทัว่ไป   ( 00110 )   งานบริหารทัว่ไป  ( 00111 ) 

 2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้   107,000       บาท 
  1. จดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติกมีพนกัพิง   ไม่มีทา้วแขน จาํนวน  200  ตวั   ๆ ละ  120  บาท   ขนาด    
กวา้ง  40  เซนติเมตร    สูง 80  เซนติเมตร    ยาว  36   เซนติเมตร   ตั้งไว ้ 24,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเกา้อ้ี
พลาสติก    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 2. จดัซ้ือเตน็ทผ์า้ใบ  จาํนวน  4   หลงั ๆ 16,500  บาท  ตั้งไว ้ 66,000  บาท   ขนาด  4 เมตร 
ยาว  8   เมตร  แบบ  6  ขา  โครงเหลก็แป็บประปา  ผา้ใบเบอร์  8000   พร้อมเยบ็กนัระบายพร้อมสายรัดไนลอน 1  
น้ิว  พร้อมเขียนช่ือหน่วยงานบนเตน็ท ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าเตน็ทผ์า้ใบ    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  3. จดัซ้ือแท่นกล่าวรายงาน  ( โพเดียม )   เป็นแบบไม ้ ขนาด  สูง   110  เซนติเมตร  กวา้ง       
55   เซนติเมตร   ยาว  65  เซนติเมตร   จาํนวน  2   อนั   ๆ  ละ 3,500  บาท   ตั้งไว ้ 7,000  บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่า
แท่นกล่าวรายงาน     ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน       ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  4.  จดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร    จาํนวน  1 ตู ้   4    ล้ินชกั  ขนาด  กวา้ง   46.4   เซนติเมตร  ยาว  6.1  
เซนติเมตร  สูง  132  เซนติเมตร  ตั้งไว ้    5,500       บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตูเ้กบ็เอกสาร    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  5.  จดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร    จาํนวน  1 ตู ้   แบบบานเล่ือน 2  บาน  ขนาด  กวา้ง  40 เซนติเมตร  
ยาว   120    เซนติเมตร  สูง  80  เซนติเมตร     ตั้งไว ้  4,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตูเ้กบ็เอกสาร    ราคาตั้งตามราคา
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 2.1.3 ประเภทงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  16,500        บาท 

 1. จดัซ้ือถงันํ้าร้อนไฟฟ้า  สแตนเลส  จาํนวน  1  เคร่ือง    บรรจุนํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่  14  ลิตร    
ตั้งไว ้ 9,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าถงันํ้าร้อนไฟฟ้า    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  2. จดัซ้ือถงับรรจุนํ้าด่ืมสแตนเลส  แบบ  1 ก๊อกนํ้า   บรรจุนํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่  20 ลิตร   จาํนวน  
2  เคร่ือง ๆละ 3,500  บาท   ตั้งไว ้ 7,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าถงับรรจุนํ้าด่ืม     ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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 2.1.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ   ตั้งไว้   19,600   บาท 
  1. จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงติดรถยนต ์ จาํนวน  1  เคร่ือง    เคร่ืองเสียงติดรถยนตข์นาด   250  
วตัต ์AC  220  V  ,  DC  12  V   พร้อมลาํโพงฮอร์น  4  ตวั  และตูล้าํโพง  ขนาด  15 น้ิว   1  ตวั  ตั้งไว ้ 14,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเสียง    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2. จดัซ้ือพดัลมตั้งพื้น  จาํนวน  2  เคร่ือง  ๆ ละ  2,800   บาท    ขนาดใบพดั ไม่นอ้ย 
กวา่  24   น้ิว  ตั้งไว ้ 5,600  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าพดัลมตั้งพื้น    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่ จังหวดัเลย  
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ส่วนการคลงั 

 19ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   1,640,140      บาท  แยกเป็น 

1. รายจ่ายประจํา  ตั้งไว้  รวม      1,609,640    บาท  แยกเป็น 
1.1 หมวดรายจ่าย  เงินเดือน  และค่าจ้างประจํา  ตั้งไว้  รวม    865,920  บาท  แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งไว ้   775,920    บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนกังานส่วนตาํบล  สงักดั ส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จาํนวน  6  อตัรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน  บริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั       
( 00113 )   รายละเอียดดงัน้ี 
 -  ตาํแหน่งนกับริหารงานคลงั  อตัราเดือนละ 17,590 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปีจาํนวนเงิน 211,080  บาท   
 -  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน อตัราเดือนละ 7,940 บาท ตั้งจ่าย  ทั้งปี  จาํนวนเงิน  
95,280  บาท 
 -  ตาํแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี   อตัราเดือนละ  8,320  บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน   
99,840  บาท 
 -  ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้  อตัรา เดือนละ 9,940 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี    จาํนวนเงิน  
119,280  บาท 
 -  ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  อตัรา เดือนละ 8,380 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี    จาํนวนเงิน  
100,560   บาท 
 -  ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ   อตัราเดือนละ   9,940  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวนเงิน 119,280  
บาท  

-  เงินปรับปรุงเงินเดือน  พนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  6  อตัรา   จาํนวน   30,600  บาท 
  1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้  90,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

-  เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งไว ้ 90,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม 
การครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  6  ตาํแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป   ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั   ( 00113 ) 
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 1.2  หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้      308,720    บาท   แยกเป็น 
1.2.1  ประเภท เงินเดือนพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้   246,980      บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 

พนกังานจา้งตามภารกิจ   สงักดัส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน    
จาํนวน 3 อตัรา    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานริหารงานคลงั           
( 00113 )    รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 -  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  อตัราเดือนละ  7,120  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวน
เงิน   85,440 บาท   
 -  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้    อตัราเดือนละ  6,710  บาท    ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวน
80,520  บาท   
 -  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ  อตัราเดือนละ 6,210  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวน 74,520  บาท   
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน  3  อตัรา  จาํนวนเงิน  6,500  บาท   

1.2.2  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้  61,740 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของ 
พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน  3 ตาํแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  (00110 )  
งานริหารงานคลงั ( 00113 )   

1.3 หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   ตั้งไว้  รวม   435,000   บาท  แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน   รวม    115,000  บาท 
   1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา  ตั้งไว ้20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล และลูกจา้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   
      1.3.2 ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว ้ 80,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นรักษาพยาบาล
และตรวจสุภาพประจาํปีของพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  50,000   บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  30,000  บาท   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   

1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ้15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
การศึกษาบุตร  ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ( 00110 )  
งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   

ค่าใช้สอย    รวม       240,000   บาท 
  1.3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสมัมนาต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการกิจการท่ีเก่ียวกบัการเงินและการคลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 50,000  บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  50,000  บาท   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   
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 1.3.5 ประเภทรายจ่ายบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตั้งไว ้  20,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่า
บาํรุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เช่น  รถจกัรยานยนต ์   เคร่ืองพิมพดี์ด  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองถ่าย
เอกสาร  เป็นตน้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลงั          
( 00113 )   
  1.3.6  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้
100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกัและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบลตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
50,000  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   50,000  บาท     ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  
งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   
 1.3.7  ประเภทจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการตั้งไว ้  20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
กิจกรรมโครงการคืนกาํไรภาษีใหก้บัประชาชนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   
 ค่าวสัดุ    รวม  80,000   บาท 

  1.3.8 ประเภท ค่าวสัดุสาํนกังาน ตั้งไว ้65,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
เช่น  กระดาษ  ค่าแบบพิมพใ์นการจดัเกบ็ภาษี  ตรายาง  แฟ้มเอกสาร  และแบบพิมพอ่ื์น  ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
การเงินและการคลงั   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    20,000  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  45,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   
 1.3.9 ประเภท ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว ้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง และหล่อล่ืน  สาํหรับเติมพาหนะเพ่ือใชใ้นการติดต่อราชการและงานอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   ( 00110 )  งานบริหารงานคลงั ( 00113 )   

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน    ตั้งไว้   30,500   บาท  ดังนี ้
 หมวดค่าครุภณัฑ์   ทีด่ิน  และส่ิงก่อสร้าง 
 2.1  หมวดค่า ครุภัณฑ์  ตั้งไว้      30,500     บาท 
  2.1.1  ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ตั้งไว ้    25,000      บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
        1.  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว ้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน 1 ชุด   ประกอบไปดว้ยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

- CPU  Core 2 Quad Processor Q 8400    ( 2.66  GHz  4 MB  L2 Cache, 1333 MHz FSB) 
- 2048  MB  DDR  3   UP to  8  GB  
- 1  TB   SATA  7200  RPM  HDD   320  GB 
- DVD   Super  Multi  Technology 
-  Multi-IN-ONE  Card  Reader   
-  Intel G 43  Express Chipset 
- LCD 18.5 “ Wide  screen Monitor 
- Multimedia keyboard   ,  Speaker Sub  1,000   watts 
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      ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  ปรากฏในงานบริหารงาน
ทัว่ไป   ( 00110 )   งานบริหารทัว่ไป  ( 00111 ) 

 2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้   5,500   บาท 
  1.  จดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร  ตูบ้านเล่ือน   2  บาน   จาํนวน 1  หลงั    ขนาดกวา้ง   40  เซนติเมตร  ยาว  
180  เซนติเมตร  สูง  90  เซนติเมตร  ตั้งไว ้   5,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตูเ้กบ็เอกสาร    ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 
อาํเภอท่าลี ่    จังหวดัเลย 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
  หน่วยงาน ส่วนโยธา 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน       4,442,660   บาท   แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจํา  ตั้งไว้  รวม      2,040,460   บาท   แยกเป็น 

1.1 หมวดรายจ่าย  เงินเดือน  และค่าจ้างประจํา  ตั้งไว้  รวม    562,720    บาท  แยกเป็น 

 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งไว ้ 505,040 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  
พนกังานส่วนตาํบล  สงักดัส่วนโยธา   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน    
จาํนวน  4  อตัรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริการชุมชนและสงัคม  ( 00200 ) งานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 ) รายละเอียดดงัต่อไปน้ี                                                                                                                               

 -  ตาํแหน่งนกับริหารงานช่าง อตัราเดือนละ 17,200  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวนเงิน 206,400  บาท   
 -  ตาํแหน่งนายช่างโยธา  อตัราเดือนละ  10,420  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวนเงิน   125,040  บาท   
 -  ตาํแหน่งนายช่างเขียนแบบ  อตัราเดือนละ   9,080 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวนเงิน 108,960  บาท   
 -  ตาํแหน่งวิศวกรโยธา   อตัราเดือนละ  7,940  บาท   ตั้งจ่าย 6 เดือน  จาํนวนเงิน 47,640  บาท   
  -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  4  อตัรา  ตั้งไว ้ 17,000  บาท   
  1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้  57,680  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

- เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งไว ้ 57,680 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม 
การครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน   ( 00240 )    

1.2  หมวดรายจ่ายค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้   256,840   บาท   แยกเป็น 
 1.2.1  ประเภท เงินเดือนพนกังานจา้งตามภารกิจ  ตั้งไว ้  204,840   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนกังานจา้งตามภารกิจ , พนกังานจา้งทัว่ไป  สงักดัส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  จาํนวน  3  อตัรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ( 00200 ) งาน
เคหะและชุมชน  ( 00240 ) รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 - ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างเขียนแบบ  อตัราเดือนละ  6,710 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จาํนวน  80,520 บาท   
 - ตาํแหน่งคนงานทัว่ไป   จาํนวน 2  อตัรา   อตัราเดือนละ 5,080  บาท    ตั้งจ่ายทั้งปี  จาํนวน   
121,920  บาท    
 -  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานจา้งตามภารกิจ   จาํนวน  1  อตัรา ตั้งไว ้  2,400   บาท   

 

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



 

- 61 - 

1.2.2  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้  52,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของ 
พนกังานจา้งตามภารกิจ , พนกังานจา้งทัว่ไป  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน   ( 00240 )    
           1.3 หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   ตั้งไว้  รวม   1,220,900   บาท  แยกเป็น 
  ค่าตอบแทน     รวม    120,000    บาท 
   1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้ 70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน     ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน    ( 00240 )    
                         1.3.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา  ตั้งไว ้40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล และลูกจา้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน      ( 00240 )    

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ้10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตร  ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะ
และชุมชน      ( 00240 )    
 ค่าใช้สอย   รวม     824,900      บาท 

1.3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้ 65,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
  -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ  
  -  ค่าถ่ายเอกสารและพิมพเ์ขียว. ฟิลม์  รูปท่ีไดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยายรูป วี ซี ดี 
 -  ค่าใชส้อยอ่ืนๆท่ีจาํเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้30,000  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
35,000  บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน      ( 00240 )    

 1.3.5    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว ้   
30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกัและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน      ( 00240 )    
  1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตั้งไว ้   729,900  บาท เพือ่จ่ายเป็น                 
 - ค่าซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานท่ีใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารในหมู่บา้น,    
หอกระจายข่าวหมู่บา้น , สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า,ซ่อมแซมบา้นเทิดไท,้ไฟฟ้าสาธารณะท่ีชาํรุดในเขตพ้ืนท่ีของ 
อบต. ตั้งไว ้180,000     บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  180,000 บาท   และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  549,900  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00200 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00240 )      
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 - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  สายหาดแดง ( ชยัมงคล ) บา้นหนองผอื  หมู่ท่ี  1 ตาํบล
หนองผอื     อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว  800 เมตร   พื้นท่ี    2,400  
ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  112 ลูกบาศกเ์มตร   
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   16,800  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายนาหลวง)  บา้นปากคาน หมู่ท่ี  2   ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว  800  เมตร   พื้นท่ี   2,400  ตารางเมตร    
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  181 ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื กาํหนด  ตั้งไว ้   23,300   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  (สายโปร่งนอ้ย) บา้นปากคาน หมู่ท่ี  2  ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  1,800    เมตร   พื้นท่ี    7,200  ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน   121   ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   21,900   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายนาสีดา)  บา้นปากคาน  หมู่ท่ี  2   ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4 .00 เมตร  ยาว  2,000 เมตร   พื้นท่ี   8,000 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  171 ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   37,300   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายหว้ยฮุง้ใต)้  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  5  ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว   1,000   เมตร พื้นท่ี   4,000 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน 205  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุด  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  กาํหนด  ตั้งไว ้   29,800  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  (สายหว้ยเด่ือ)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  5  ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว   2,000   เมตร พื้นท่ี   8,000 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน 182  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   38,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
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  - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายนาใต)้  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  5  ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว   2,000   เมตร พื้นท่ี   8,000 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  171  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อม
ปรับเกล่ียปรับดินเดิม  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   37,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  (สายหว้ยเฮ้ีย)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  5 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  2,000 เมตร   พื้นท่ี    8,000  ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  266  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   35,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
 -  โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายขา้งโกดงันายสุทศัน์)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  6  ตาํบล
หนองผอื     อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว   1,000   เมตร พื้นท่ี   4,000 
ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน 100  ลูกบาศกเ์มตร   
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   14,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  (สายภูปูน)  บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี  7 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  3 เมตร  ยาว 200  เมตร   พื้นท่ี  600  ตารางเมตร  ปรับแต่ง
ดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.50  เมตร  จาํนวน 197  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  (สายนางเป่ียง)  บา้นปากหว้ย  หมู่ท่ี  7 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว  200 เมตร   พื้นท่ี    600  ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย ลงวสัดุคดัเลือกตลอดสายหนาเฉล่ีย  0.50  เมตร  จาํนวน  400 ลูกบาศกเ์มตร   พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้  38,900  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 

- โครงการขดุบ่อบาดาลภายในหมู่บา้น  บ. ปากหว้ย   หมู่ท่ี  7  ต.หนองผอื     อ.ท่าล่ี จ.เลย   
ปริมาณงาน   ขดุบ่อบาดาลนํ้าต้ืนขนาด   Ø   4  น้ิว    ลึก 20  เมตร    จาํนวน  1  บ่อ   บริเวณบา้นนายพวงพนัธ์ 
และติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแบบอตัโนมติั  220  V    1  ชุด พร้อมระบบท่อสูบนํ้า   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้    40,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ( 00310 )  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ( 00312 ) 
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 - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายหว้ยคอเต่า)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  8 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  1,500 เมตร   พื้นท่ี    6,000  ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  148  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้  29,800  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
 - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายหว้ยตาด)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  8 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  2,000 เมตร   พื้นท่ี   8,000   ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  236  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   32,700  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
 - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายนาเปาะ)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  8 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  1,500 เมตร   พื้นท่ี    6,000  ตารางเมตร   
ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  163  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื กาํหนด  ตั้งไว ้   20,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
 - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายหว้ยฮุง้เหนือ)  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  8 ตาํบลหนองผอื     
อาํเภอท่าล่ี    จงัหวดัเลยเลย    ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  2,000 เมตร   พื้นท่ี    8,000  ตารางเมตร    
ปรับแต่งดินเดิมบางจุด  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน  169  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   22,400  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 ) 
  - โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  (สายขา้งโกดงัไมณ้ฐัพงษ)์  บา้นเม่ียง  หมู่ท่ี  9 ตาํบล
หนองผอื  อาํเภอท่าล่ี   จงัหวดัเลยเลย  ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง   4 เมตร ยาว  2,000 เมตร  พื้นท่ี 8,000 ตารางเมตร  
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  จาํนวน 750  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  ตั้งไว ้   91,400  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( 00312 )   
  ค่าวสัดุ    รวม  276,000   บาท 
  1.3.7  ประเภท ค่าวสัดุสาํนกังาน ตั้งไว ้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
สาํนกังานต่าง ๆ เช่น วสัดุท่ีใชใ้นกิจการงานโยธา งานก่อสร้าง เช่น  กระดาษไขเขียนแบบ  แฟ้มกระดาษ  ปากกา  
ตรายาง ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน ( 00241 ) 
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  1.3.8  ประเภท  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ   ตั้งไว ้  66,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า  เช่น   
สายไฟฟ้า  หลอดไฟ    เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติั  หมอ้แปลงไฟฟ้า   ฟิวส์    แบตเตอร์ร่ีวิทย ุ    เสาอากาศ
วิทย ุ  เป็นตน้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  26,000  บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000 บาท   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 

1.3.9  ประเภทค่าวสัดุก่อสร้าง   ตั้งไว ้ 30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุในการก่อสร้าง   เช่น  
ฝายแมว้ ท่อพวีีซี ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็   ปูนซีเมนต ์  หิน ทราย สงักะสี ไมอ้ดั ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
  1.3.10 ประเภท ค่าวสัดุโฆษณาประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ ตั้งไว ้ 30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
โฆษณา  ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ เช่น ไมอ้ดั สี  แผน่ป้ายผา้  ค่าจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆท่ีเป็นกิจการใน
อาํนาจหนา้ท่ีของ อบต. เช่น งานป้ายเขต เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
  1.3.11 ประเภทค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงหล่อล่ืน  ตั้งไว ้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง
นํ้ามนัหล่อล่ืนเพื่อใชใ้นการติดต่อราชการตรวจงานและงานอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน   ตั้งไว้          2,402,200           บาท 
           2.1  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้       105,000  บาท 

 2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ตั้งไว้     15,000      บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า 
  1.  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  จาํนวน  1  เคร่ือง     ตั้งไว ้ 15,000   บาท     
 -  ติดตั้งแทงคห์มึกพิมพแ์บบแยกสี ภายนอกตวัเคร่ือง  จาํนวน 4  สี  
 -  สามารถพิมพง์านขนาดกระดาษ  A3   ได ้  
 -  ความเร็วในการพิมพเ์อกสารขาว – ดาํ  18  แผน่ ต่อ  นาที 
 -  ความเร็วในการพิมพเ์อกสารสี  14  แผน่  ต่อ นาที  
ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
 2.1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวทิยุ ตั้งไว้  90,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองขยายเสียง  และ 
ลาํโพง   มีรายละเอียดดงัน้ี 
 - เพาเวอร์แอมป์  กาํลงัขบัไม่นอ้ยกวา่  400x2  วตัต ์ ต่อท่ีช่อง 8  โอห์ม จาํนวน  1  เคร่ือง 
 - มิกเซอร์  มีช่องต่อพว่งไม่นอ้ยกวา่  8 ช่อง     จาํนวน   1  ตวั 
 - ปรีแอมป์คาราโอเกะ  มีเอค็โค่      จาํนวน   1  เคร่ือง 
 - อีควอไลเซอร์  ขนาด  15  แบนด ์     จาํนวน   1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองเล่น  ดีวีดี          จาํนวน   1  เคร่ือง 
 - ตูล้าํโพงประกอบสาํเร็จ  ขนาด  15  น้ิว     จาํนวน   6  ตู ้
 - ไมคไ์ร้สายแบบมือถือ       จาํนวน   1  เคร่ือง 
 - ไมคแ์บบมีสาย  ความยาวสายไม่ตํ่ากวา่  20  เมตร      จาํนวน   1  ตวั 
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 - สายลาํโพงแบบใส       จาํนวน 200  เมตร 
 - แร็คใส่เคร่ืองเสียง  สามารถวางมิกเซอร์ได ้ มีลอ้เล่ือน   จาํนวน   1  ตู ้
 - สายไฟหุม้ฉนวน  2 ชั้น  ขนาด  2 เสน้  พร้อมเตา้เสียบไม่นอ้ยกวา่  6  ช่อง จาํนวน  50   เมตร 
 -  สายต่อพว่งอุปกรณ์ครบชุด      จาํนวน   1  ชุด 
ราคาตั้งตามราคาทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
           2.2  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว้   2,297,200  บาท   

  2.2.1 ส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว้    2,297,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า 
 1.)  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นเหนือ คุม้ 4 )  บ.หนองผอื  หมู่ท่ี 1     
ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง 4  เมตร  ยาว 105  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นท่ี  420  
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตร จาํนวน   33  ลูกบาศกเ์มตร    พร้อม 
ป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ  224,400 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  

2.)  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายลงนํ้าเหือง  (ขา้งบา้นนายวีระ )  บ.ปากคาน   
 หมู่ท่ี 2    ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง 3   เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พื้นท่ี 
300  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตรจาํนวน  31.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 160,800 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)  
  3.)โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  รูปตวั U  (ซอยร่วมพฒันา – ซอยร่วม
สามคัคี)  บ.หาดพระ หมู่ท่ี 3   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี   จ.เลย  ปริมาณงาน  วางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาด  ø  0.40 x 
1.00  เมตร  จาํนวน 143  ท่อน    ความลึกเฉล่ีย    1   เมตร  พร้อมบ่อพกั ขนาดภายในกวา้ง  0.60 x 0.60  เมตร   
ลึกเฉล่ีย  1.25 เมตร   หนา 0.10  เมตร  จาํนวน  10 บ่อ   พร้อมฝาปิด ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 
กาํหนด      ตั้งไว ้   150,800   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  4.)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ซอยขา้งวดั)  บ.ขอนแก่น  หมู่ท่ี 4    ต.หนองผอื    
อ.ท่าล่ี จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง 3   เมตร ยาว  75  เมตร หนา 0.15  เมตร   เทคอนกรีตขยายผวิถนนสอง
ขา้งๆละ  0.50  ม.  ยาว  28  ม.   พื้นท่ีรวม   247  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 
– 0.50 ม.    จาํนวน   22.50  ลบ.ม.   พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื
กาํหนด งบประมาณ 131,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
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  5.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยมะม่วง ( ขา้งบา้นนางสวา่งใจ ) บ.ขอนแก่น  
หมู่ท่ี 4   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง 4   เมตร ยาว  62  เมตร   หนา 0.15  เมตร    พื้นท่ี
รวม   248  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 ม. จาํนวน   19.50  ลูกบาศก์
เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  
งบประมาณ 137,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  6.)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  รูปตวั U  ซอยดอกรัก ( ขา้งบา้นนางแสง
อรุณ)  บ.เม่ียง   หมู่ท่ี 5   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี   จ.เลย  ปริมาณงาน    กวา้งภายใน  0.25 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.45  เมตร  
ยาว  82  เมตร   หนา  0.10  เมตร    พร้อมฝาปิด  และวางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาด  ø  0.30 x 100  ม.  จาํนวน 35  
ท่อน      พร้อมฝาปิด   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด      ตั้งไว ้  99,300   บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  7.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ซอยเพทาย  (หนา้บา้นนายทว)ี   บ.ปากหว้ย     
หมู่ท่ี 6     ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี   จ.เลย ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว 103  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นท่ี  
412   ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตร   จาํนวน 32 ลูกบาศกเ์มตร  
พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 226,100 บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312)  
  8.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ซอยจินดา  ( สายบา้นน.ส.บุญรักษ)์   บ.ปากหว้ย     
หมู่ท่ี 7  ต.หนองผอื  อ.ท่าล่ี จ.เลย ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร ยาว 23   เมตร  หนา 0.15  เมตร   พื้นท่ี  
57.50    ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50  เมตร  จาํนวน  4 ลูกบาศกเ์มตร    
พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 30,300 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)  
  9.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    ซอยมีสุข  ( สายนางฉวี)   บ.ปากหว้ย     หมู่ท่ี 7     
ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร   ยาว  29   เมตร  หนา 0.15 เมตร    พื้นท่ี     
72.50   ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50  เมตร    จาํนวน 9  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 38,400   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312)  
  10.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยพฒันา  2  ( สายนางไพ) บ.ปากหว้ย หมู่ท่ี 7     
ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร   ยาว  26   เมตร  หนา 0.15 เมตร    พื้นท่ี    65    
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตร      จาํนวน   8  ลูกบาศกเ์มตร    
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พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 34,600 บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)  
  11.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยแก่งโตน 12 (ขา้งบา้นนางนนัทาศิริ)         
บ.ปากหว้ย  หมู่ท่ี 7   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี  จ.เลย  ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง   3  เมตร   ยาว  25  เมตร   หนา 0.15 
เมตร  พื้นท่ี  75  ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 ม. จาํนวน  6   ลูกบาศก์
เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ    38,900   
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  12.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายหนา้วดัโพธ์ิชยั  บ.เม่ียง หมู่ท่ี 8 ต.หนองผอื    
อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง  4  เมตร   ยาว  50   เมตร   หนา 0.15 เมตร   พื้นท่ี     200   ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตร    จาํนวน    12    ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมป้าย
โครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด งบประมาณ 108,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)    
  13.)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  รูปตวั U   ( ซอยราชพฤกษ)์  บ.เม่ียง   
หมู่ท่ี 8   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี   จ.เลย  ปริมาณงาน    ขนาดกวา้งภายใน  0.25  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร  ยาว  14  
เมตร    หนา  0.10  เมตร     และวางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาด  ø  0.30 x 1.0  เมตร  จาํนวน 20  ท่อน พร้อมฝาปิด   
ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด   ตั้งไว ้  26,400   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  14.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ซอยเพชรโสภณ  4 ( สายลงนํ้าคาน )  บ.เพชร-
โสภณ  หมู่ท่ี 10    ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี    จ.เลย ปริมาณงาน   ขนาดกวา้ง  3  เมตร  ยาว  105   เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พื้นท่ี 315  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.00 – 0.50 ม.    จาํนวน    33   
ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมป้ายโครงการ  1   ป้ายตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  กาํหนด งบประมาณ 
169,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
  15.)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  รูปตวั U   ( สายรอบหมู่บา้น)  บ.เพชร-
โสภณ  หมู่ท่ี 10   ต.หนองผอื    อ.ท่าล่ี   จ.เลย  ปริมาณงาน    ขนาดกวา้งภายใน  0.25  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.45  เมตร  
ยาว  60  เมตร    หนา  0.10  เมตร      และวางท่อระบายนํ้า  คสล.  ขนาด  ø  0.30 x 1  ม.  จาํนวน 20  ท่อน      
พร้อมฝาปิด   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด      ตั้งไว ้   70,600   บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
 16.)   โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีท่องเท่ียวแก่งโตน  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็    ทางเดินรอบจุดชมวิวแก่งโตน  ขนาดกวา้ง  3  เมตร ขนาดยาว 170   เมตร    หนา  0.10   เมตร  พื้นท่ี  510  
ตารางเมตร  ลงลูกรังหรือวสัดุคดัเลือกไหล่ทางขา้งละ  0.00 – 0.50  เมตร      จาํนวน  43.00  ตารางเมตร    บา้น
ปากหว้ย  หมู่ท่ี  7    ตั้งไว ้ 200,000  บาท   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื กาํหนด     ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป      
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 17.)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ทางเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปากคาน  หมู่ท่ี  
2     ขนาดกวา้ง   4   เมตร    ยาว  165   เมตร       ตั้งไว ้ 350,000  บาท   ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
ผอื กาํหนด    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
  18.) โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถประชาชนผูม้าติดต่อราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื    
กวา้ง   5.50  เมตร   ยาว  6.00  เมตร   สูง  2.50  เมตร  จาํนวน 5  ช่อง   ตั้งไว ้ 99,800  บาท   ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองผอื กาํหนด    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผอื 

อาํเภอท่าลี ่    จังหวดัเลย 
รายจ่ายงบกลาง 

 
รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้รวม   5,494,840  บาท  แยกเป็น 
 1.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั  ตั้งไว้   667,000  บาท 
 1.1  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน  ตั้งไว ้  114,000   บาท  เพือ่จ่ายเป็น
เงิน  สมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน  สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้30,000  
บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  84,000  บาท    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) 
 1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้ งไว  ้  300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน
ประกนัสังคมสาํหรับพนกังานจา้ง อบต.  จาํนวน  32  อตัรา  จาํนวน 300,000    บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้                
50,000    บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  250,000   บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง 
(00411) 
 1.3 เงินทุนการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  ตั้งไว ้ 253,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายสาํหรับทุนการศึกษาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พนกังานจา้งรวมตลอด
ถึงลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อการศึกษาหรือพฒันาองคค์วามรู้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  
ในการศึกษาภาคพิเศษในหลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต  สาขาปฐมวยั หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  สาขา
การปกครองทอ้งถ่ิน หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                 
กบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงกบักระทรวงมหาดไทย  หรือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แยกตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 -  ปริญญาตรีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาํหรับสมาชิกสภา  เลขานุการ   พนกังาน
ส่วนตาํบล  อบต. หนองผอื  จาํนวน 1  คน ๆ ละ 33,000   บาท  ตั้งไว ้  33,000    บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 ) งานงบกลาง   (00411) 
 -  ปริญญาตรีหลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิตสาขาปฐมวยั สาํหรับพนกังาน 3 คนตั้งไว ้100,000  บาท  
   หลกัสูตรปีท่ี  3  จาํนวน  1  คน  เป็นเงิน  20,000  บาท 
   หลกัสูตรปีท่ี  1  จาํนวน  2  คน  ๆละ  40,000   บาท    เป็นเงิน  80,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 )   งานงบกลาง   (00411) 
 - ปริญญาโท สาํหรับพนกังาน  2  คน  ตั้งไว ้  120,000  บาท  1  คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
50,000  บาท  และเงินอุดหนุนทัว่ไป  70,000  บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 )   งานงบกลาง   (00411)  
   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  จาํนวน  1  คน  เป็นเงิน  60,000  บาท 
   หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   จาํนวน  1  คน    เป็นเงิน  60,000  บาท 
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 2. ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตั้งไว้  443,840 บาท  แยกเป็น     
 2.1  เงินสาํรองจ่าย  ตั้งไว ้  443,840  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสาํรองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภยั       
ท่ีเกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน  ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  30,000  บาท  และจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป    413,840   บาท      ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 )  งานงบกลาง  (00411) 
  3.  หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ   รวม     4,384,000      บาท 

3.1 ประเภทค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ตั้งไว ้3,624,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุจาํนวน 
604  คนๆ ละ 500  บาท/เดือน ๆ ละ 302,000  บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  3,624,000   บาท  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  ( 00410 )  งานงบกลาง  (00411) 

3.2  ประเภทค่าเบ้ียยงัชีพผูพ้กิาร/ผูด้อ้ยโอกาส  ตั้งไว ้ 660,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพแก่
คนพิการ/ ผูด้อ้ยโอกาสจาํนวน  110  คน ๆ ละ  500  บาท/เดือน ๆ ละ 55,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
588,260  บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง     ( 00410 ) งานงบกลาง (00411)          
                      3.3  ประเภทค่าเบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์   ตั้งไว ้  60,000 บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูติ้ด  
เช้ือเอดส์  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื  จาํนวน   10  คน ๆ ละ  500  บาท /เดือน ๆ ละ 5,000  บาท        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 ) งานงบกลาง   (00411)                             

3.4 ประเภทเงินสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส  ตั้งไว ้  20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมในตาํบลหนองผอื   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 ) 
งานงบกลาง (00411)          

3.5  ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษา  ตั้งไว ้  20,000  บาท เพือ่จ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองผอื   ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการร่วมมือในกรณีต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผลการกาํหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนตาํบลเป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีกฎหมายและหนงัสือสัง่การกาํหนด ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป      ปรากฏในแผนงานงบกลาง  ( 00410 ) งานงบกลาง (00411)          
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