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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  36,149,701.73 บาท 
   1.1.2เงินสะสม                                            10,873,196.47 บาท 
   1.1.3ทุนส ารองเงินสะสม  11,265,096.26 บาท  
   1.1.4รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
    จ านวน    -    โครงการ    รวม          - บาท 
   1.1.5รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    จ านวน    -     โครงการ      รวม          - บาท 
   1.1.6เงินกู้คงค้าง                      บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น                  46,178,164.77    บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  451,635.27          บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    403,332.40    บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      99,304.50       บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         -   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    24,600     บาท 
   หมวดรายได้จากทุน        250   บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร      19,778,160.53    บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   25,420,882.07   บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      2,837,845   บาท 
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(3) รายจ่ายจริง    จ า น วน     4 3 ,1 9 7 ,2 6 3 .2 0     บ า ท   
ประกอบด้วย 
 งบกลาง                14,865,780        บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)     15,401,702     บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   4,657,015.49  บาท 
 งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)        5,750,765.71  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)       -    บาท 
 งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)        2,522,000  บาท 
(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                   2,837,845  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                                                  897,000  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 451,635.27 500,000.00 600,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 403,332.40 259,000.00 258,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 99,304.50 100,000.00 130,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,600.00 60,000.00 15,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 250.00 1,000.00 1,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 979,122.17 920,000.00 1,004,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 19,778,160.5 18,580,000.0 18,996,000.0
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3 0 0 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,778,160.5
3 

18,580,000.
00 

18,996,000.0
0 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,420,882.0
7 

30,000,000.0
0 

30,400,000.0
0 

   หมวดเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 2,837,845.00 - - 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,258,727.0
7 

30,000,000.
00 

30,400,000.0
0 

รวม 49,016,009.1
7 

49,500,000.
00 

50,400,000.0
0 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
2.2 รายจ่าย 

รายจา่ย 
รายจา่ยจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 14,865,780.00 16,744,459.0

0 
19,338,616.0

0 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างช่ัวคราว) 

15,401,702.00 16,356,330.0
0 

16,548,100.0
0 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

4,657,015.49 7,767,611.00 6,297,684.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,750,765.71 6,474,600.00 6,107,600.00 

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)  - 15,000.00 10,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,522,000.00 2,142,000.00 2,098,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,197,263.20 49,500,000.0
0 

50,400,000.0
0 
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ส่วนที ่2 

 

ข้อบญัญตั ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของ 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 
อ าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 
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-5- 
บันทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 14,960,100.00 
 แผนงานบริหารทั่วไป 14,703,100.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 257,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,598,384.00 
 แผนงานการศึกษา 7,931,344.00 
 แผนงานสาธารณสุข 284,500.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,867,540.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 270,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 5,502,900.00 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,379,900.00 
 แผนงานการเกษตร 123,000.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 19,338,616.00 
 แผนงานงบกลาง 19,338,616.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 50,400,000.00 
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ข้อบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอ
ท่าลี่ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2.  ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 50,400,000 บาท   
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  50,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 14,960,100.00 
 แผนงานบริหารทั่วไป 14,703,100.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 257,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,598,384.00 
 แผนงานการศึกษา 7,931,344.00 
 แผนงานสาธารณสุข 284,500.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,867,540.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 270,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 5,502,900.00 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,379,900.00 
 แผนงานการเกษตร 123,000.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 19,338,616.00 
 แผนงานงบกลาง 19,338,616.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 50,400,000.00 
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 ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  -   บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจา่ย              - 

 

 ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. 2561          
 
        
     

(ลงนาม)................................................ 
           (นายอัยเรศ  เพชรอมัพร ) 

                                                           รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                                  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 
 
 
                   อนุมัติ / เห็นชอบ 

(ลงนาม)........................................................ 
              ( นายบุญเลิศ  ลันทนา ) 
                  นายอ าเภอท่าลี่ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น    50,400,000   บาท   แยกเป็น 
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รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 600,000 บาท 
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 400,000 บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ 
  ผู้ที่เคยเสียภาษีในปีที่ผ่านมา 

   

ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ
ที่ดินที่เก็บภาษีได้ 

จ านวน 100,000 บาท 

ประเภทภาษีป้าย 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย

ภาษีการจัดเก็บและการขยายตัวของชุมชน 
 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการละเมิดกฎหมายและ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินยังคงเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจดทะเบียนพาณิชย์ 
เท่าเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมลูฝอย 
      ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย
ค่าธรรมเนียม 

จ านวน 
 

 
 
รวม 
จ านวน 
 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 

100,000 
 

 
 
       
258,000 
            500    
    
 
 
          2,000    
 
 
        
200,000 
    

บาท 
 

 
 
บาท 
บาท 
 

 
 

บาท 
 
 

บาท 
 

ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มการประกอบกิจการ
น้อยลง                                     
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมามรีายการตามยอดทีร่ับจริง  
ประเภทค่าปรบัการผิดสัญญา 
      ประมาณการไว้สูงกว่าเนือ่งจากปทีี่ผ่านมามีรายการตามยอดที่รบัจริง  
ประเภทค่าธรรมเนียมอื่น 
      ประมาณการไว้เนื่องจากปทีี่ผ่านมามีรายการใหม่ตามยอดรับจรงิ                     
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง
ของปีทีผ่่านมา 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ประเภทค่าขายแบบแปลน 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง 

จ านวน  
 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน     
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
จ านวน 
 
 
รวม   
 
จ านวน  

40,500 
 

 
4,000 

 
10,000 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

130,000 
130,000 

 
 

15,000 
 

  10,000 

บาท 
 
 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
บาท 
 
 
บาท 
 
บาท 
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  ในปีที่ผ่านมา   
 
 

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง 
  ในปีที่ผ่านมา 

จ านวน 5,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 
ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจ าหน่าย
ทรัพยส์ินเท่าเดิม 
 

รวม 
จ านวน 

1,000 
1,000 

บาท 
บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 
ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรเท่าเดิม 

 
รวม 

จ านวน 

 
   
18,996,000 
      
8,000,000 

 
บาท 
บาท 

 

ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ ( ๑ ใน ๙ ) 
       ประมาณการไว้สงูกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรน้อยลง 

ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 
      ประมาณการไว้เท่ากบัปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเท่าเดมิ 
ประเภทภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) 
      ประมาณการไว้เท่ากบัปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึน 
ประเภทค่าภาคหลวงแร ่
     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรน้อยลง 
ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
      ประมาณการไว้สูงกว่า เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรมากข้ึน 
ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                                                    
     ประมาณการไว้สูงกว่า เนื่องจากปทีี่ผ่านมาไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 
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รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 
 
จ านวน 
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บาท 
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บาท 

จ านวน   100,000 บาท 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
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เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์   ประมาณการไว้ ตามหนังสือ
สั่งการ  ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซกัซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

จ านวน 30,400,00
0 

บาท 
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                  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   50,400,000  บาท    
จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเปน็ 
 

ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                 รวม   14,703,100 บาท 
งานบริหารทั่วไป รวม   11,953,880 บาท 
 งบบุคลากร รวม       9,110,680  บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม       2,571,120 บาท 
  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน    514,080 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต. รองนายก อบต.  จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต.  
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     42,120  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.รองนายก อบต.จ านวน 12 
เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน     86,400  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. / ที่ปรึกษานายก อบต. 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน  1,886,400 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)              
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  6,539,560   บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  3,048,960   บาท  
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 10 
อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   -  ต าแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล อัตราเดอืนละ 37,830 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 453,960 บาท  
   -  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 31,340บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 376,080  

บาท    
    -  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อัตราเดือนละ  29,110  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   349,320  บาท    
    -  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อัตราเดือนละ 28,030 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 336,360 บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อัตราเดือนละ17,880บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน214,560บาท       
    - ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  อัตราเดือนละ   22,620  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 271,440  บาท    
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  อัตราเดือนละ  31,340 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 376,080  บาท    
    -  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  อัตราเดือนละ 21,710  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  260,520  บาท            
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ  16,340  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   196,080  บาท   
    -  ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ17 ,880 บาท ตั้งจ่ายทั้ งปี  จ านวน เงิน          

214,560  บาท   
           ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน                           จ านวน 1,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  จ านวน 10 อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    252,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลดัอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าส านักปลัด 
อบต.และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. ตามกฎหมายที่ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  3,012,720  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 21 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 13  อัตรา เป็นเงิน  2,148,720   บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละอัตราเดือนละ13,030 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน156,360
บาท    
     -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเดือนละ 20,100บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 241,200  

บาท 
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ อัตราเดือนละ 13,030บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 156,360

บาท    
    -  ต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ   อัตราเดือนละ   12,050 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 144,600  บาท    
    - ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า จ านวน 2 อัตรา อัตราเดอืนละ13,400บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน321,600บาท 
    -  ต าแหน่งพนักงานสบูน้ า    อัตราเดือนละ  12,880  บาท  ตั้งจ่ายทัง้ปี   จ านวนเงิน  154,560   บาท 
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    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ 20,100 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี  จ านวนเงิน  241,200  บาท 
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    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อัตราเดือนละ 20,100 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี  จ านวนเงิน  241,200  บาท 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 10,710 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 

128,520  บาท   
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 10,890  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  130,680  บาท   
    - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจกัรกลขนาดเบา อัตราละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 119,640 บาท 
     - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 9,400  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  112,800  บาท   
       พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  8  อัตรา  เป็นเงิน  864,000   บาท 
    -  ต าแหน่งภารโรง จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งแม่บ้าน  จ านวน 1 อัตรา   อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน108,000 บาท   
    -  ต าแหน่งคนสวน  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งคนงานเครื่องสบูน้ า จ านวน 2 อัตรา  อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 216,000 บาท        
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 216,000 บาท   
    -  ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   224,880 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจ้างสังกัดและ
ลูกจ้างประจ า ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองผือ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)   
จ านวน 21 อัตรา ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
 
 งบด าเนนิงาน รวม 2,602,600  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม   60,000     บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รบั
มอบหมาย ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารทั่วไป (00111)  
      ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  20,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารทั่วไป (00111)  
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    20,000 บาท   
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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   หมวดค่าใช้สอย  รวม   1,088,500    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   58,500  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก     
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์  และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส าคัญที่หลวง 
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ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นประโยชน์ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 57) 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน    100,000บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ             
จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา, งานฉลองสิราชสมบัติ ครบ70 ปี ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี    หน้า 90) 
  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ )                                                                                          จ านวน   70,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์       
ตู้ โต๊ะ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องตัดหญ้า เครื่อ งพ่นหมอก
ควัน เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง เครื่องสูบน้ า เครื่องเซฟเวอร์ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ซ่อมไฟสามเหลี่ยม
หยุดตรวจฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี 
หน้า 72) 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
      จ านวน  860,000  บาท 
  ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย          จ านวน  10,000  

บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชา ธิปไตย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี หน้า 74) 
         ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.                                       จ านวน  500,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง- เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการเลือกตั้ง ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ และเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 78) 
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  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาให้ท้องถิ่นรักษาวินัย พ.ศ. 2562  จ านวน  5,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการอบรม
เสริมสร้างและพัฒนาให้ท้องถ่ินรักษาวินัย พ.ศ. 2562   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 75) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นท่ียึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมของคนไทยท้ังชาติ สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร  จ านวน  10,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ 
สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในองค์กร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)     
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
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      ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ             จ านวน 210,000  บาท 
 (ค า ช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก            
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)        
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
      ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน        จ านวน 100,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก            
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล    
และ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด       จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ รณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด
ต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี หน้า 44)  
 ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการประกวดต่างๆ จ านวน     10,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆในการประกวดแข่งขันต่างๆ     
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีหน้า 54) 
  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯลฯ จ านวน     5,000  บาท 
  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าของสมนาคุณ  
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 89) 
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 หมวดค่าวัสดุ     รวม     479,100  บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน    133,000  บาท 
   ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน    133,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  พระบรมฉายาลักษณ์  ขาต้ังพระบรมฉายาลักษณ์  
น้ าด่ืม  ซองบัตรแขวนคอ เสาธง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)         
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุบ้านงานครัว จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้  ต่างๆ เช่น แปรง      
ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาดฯ ถ้วย จาน แก้วน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)   
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน     40,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิน้เปลือง วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเว็บไซต์ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น  
หมึกคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ วัสดุจัดเก็บข้อมูล(UHB) ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
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  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน   256,100 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสิน้เปลือง ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลืน่  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ส าหรับเติมพาหนะ ฯลฯ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  

- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กข 3491 เลย  งบประมาณ 37,200  บาท 
- รถยนต์บรรทุก หมายเลข กจ 2106 เลย  งบประมาณ 45,700  บาท 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข 81-8606 เลย  งบประมาณ 41,500  บาท 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข 81-1120 เลย  งบประมาณ 41,500  บาท 
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ หมายเลข บท 3231 เลย  งบประมาณ 41,500  บาท 
- รถบรรทุกน้ า หมายเลข ฉ-2920 เลย  งบประมาณ 41,500  บาท 
- เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 3,600  บาท 
- เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง งบประมาณ 3,600  บาท 

 ( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 44) 
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  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน     20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง จัดท าป้ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ  
และกิจการงานของต าบล เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี การรณรงค์  ต่อต้านยาเสพติด ป้ายติดประกาศแบบมี
หลังคา  ป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายวันส าคัญต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล ป้ายหน่วยงาน
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 
71) 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม     975,000  บาท 
  ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน     900,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล,  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ, ค่าไฟฟ้าแก่งโตน, ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในจุดบริการกล้อง CCTV และค่าไฟฟ้าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน6 สถานีฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)             
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  หน้า 81) 
  ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน    20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล สถานที่
ท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี       
หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน     5,000 บาท 
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 81) 
  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน     40,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและ
บริการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าลงทะเบียนโดเมนเนม เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 81) 
 
 งบลงทุน                รวม    230,600   บาท  

หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม    230,600   บาท  
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม    66,500 
 บาท                                                                                     
          จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อน)             จ านวน      5,000
 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 40 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้  (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
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  จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ 9 หน้า 7  จ านวน     6,500 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ผลิตจากไม้มงคล(ไม้สักทอง) เคลือบแลคเกอร์อย่างดี- ขาสิงห์- มีโต๊ะรองฐาน 
1 ตัว กว้าง 63 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 35 ซม. มีโต๊ะหมู่บูชา กว้าง 7 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว 9 ตัว จ านวน 1 ชุด  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
           จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหารตัวแอล            จ า น ว น        25,000  
บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ขนาด 180*90*75 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)       
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
           จัดซื้อชุดโชฟารับแขก             จ านวน       15,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ประกอบด้วย เก้าอี้นั่ง 3 ที่นั่ง ขนาด 201x85x82 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว
,เก้าอี้นั่ง 91x85x82 เซนติเมตร  จ านวน 2 ตัว, โต๊ะกลางแบบกระจก ขนาด 90x60x40 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหา รงานทั่วไป (00110)         
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
              จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์         จ านวน     3,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)         
งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
              จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว        จ านวน     12,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา 19 มิลิเมตร โครงขาเหล็กพับได้ ผลิต
จากเหล็กแป็บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มิลิเมตร ชุบโครเมี่ยม ขนาด กว้าง 75xยาว 180x สูง 75 เซนติเมตร ตัวละ 
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1,200 บาท  จ านวน 10 ตัว  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รวม         23,000   บาท                                                                                     
          จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน   23,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครอืข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรบัติดตั้งภายใน
อาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรบัการบันทกึภาพได้ทั้ง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัต ิ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกบัค่าความยาวโฟกัสสูงสดุไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรอื Super 
Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างนอ้ย 2 แหลง่ 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยา่งน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ 
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น 
อย่างน้อย 
- มีช่องส าหรบับันทึกข้อมลูลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน 
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผ์ู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิง่แวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบรหิารงานทีม่ีคุณภาพ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม   21,100    บาท 
   จัดซื้อคอมพิวเตอร์   จ านวน  16,000  บาท 
              (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 ตัว  (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) (ตามแผนพฒันาสีป่ี หน้า 71) 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพฒันาสี่ปี หน้า 71) 

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์    จ านวน   2,600   
บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
ราคา 2,600 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
 จัดซื้อเครื่องเครื่องส ารองไฟฟ้า    จ านวน   2,500   
บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด800 VA ราคา 2,500 บาท จ านวน 1 
เครื่อง 
               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป
(00111) (ตามแผนพฒันาสีป่ี หน้า 71) 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  จ านวน  120,000 บาท
     
           (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
ขยะ รถน้ าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ล าโพงสนาม เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีหน้า72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-54- 
 

 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม     10,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม     10,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายอ่ืน รวม     10,000 บาท 
  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา จ านวน   10,000 บาท 
  ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
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งานบรหิารงานคลัง รวม 2,749,220 บาท 
 งบบุคลากร รวม     2,355,520 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,355,520 บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,600,320   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี  (พ.ศ. 25 61 – 
2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 33,560 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 402,720  บาท   
    -  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเดือนละ 24,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 299,640  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 29,110 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  349,320  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  อัตราเดือนละ 23,550  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 282,600  บาท  
    -  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  อัตราเดือนละ 22,170 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 266,040 บาท 
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน   1,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มคุณวุฒิที่  ก.พ., ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง,เงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา 
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารงานคลัง (00113)  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน     42,000 บาท 
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 
ต าแหน่ง เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน   688,200  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัดส่วนการคลัง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4  อัตรา เป็นเงิน  688,200  บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 17,370 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 208,440 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ14,270บาทตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน 171,240 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ 14,060 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน  168,720 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  อัตราเดือนละ 11,650 บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวน 139,800 บาท  
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   24,000 บาท 
                 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 
อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)     
งานบริหารงานคลัง (00113)  
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 งบด าเนินงาน รวม   353,600 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม    45,000 บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     25,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรใหก้ับพนักงานสว่นต าบลซึง่มสีิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
  หมวดค่าใช้สอย      รวม     205,000  บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน   20,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการเงินและ
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)  
           ประเภทค่ารับรองและพิธีการ       จ านวน    10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ เพื่อเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏใน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     จ านวน 155,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ     จ านวน 70,000  บาท 
         (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง          
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
     ค่าโครงการจัดเก็บภาษี จ านวน     25,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการคืนก าไรภาษีให้กับประชาชน  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 35) 
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     ค่าโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน     60,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการออกเดินส ารวจภาคสนาม ซึ่งแบ่งเนื้อที่ออกเป็น 17 โซน 36 บล็อก 
จ านวนแปลงที่ดิน 6,267 แปลง ของจ านวนเนื้อที่ 88 ตารางกิโลเมตร ของต าบลหนองผือ ปรากฏในงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 35) 
  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)                                จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อ งคอมพิวเตอร์ 
เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะฯลฯเป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 72) 
       หมวดค่าวัสดุ    รวม   103,600     บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน    100,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  ยางลบ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ค่าแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี แฟ้มเอกสาร  
และแบบพิมพ์อื่น  ที่ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)             
งานบริหารงานคลัง (00113)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน     3,600       บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ส าหรับเติมพาหนะ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  

- รถจักรยานยนต์ หมายเลข กข 273 เลย  งบประมาณ 3,600  บาท 
 ( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค )   
ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีหน้า 44) 
 
งบลงทุน              รวม    40,100   บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม     40,100   บาท 
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   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    รวม     11,000    บาท 
   จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสี่ลิ้นชัก         จ านวน      11,000    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสี่ลิ้นชัก  ขนาด 446x614x1,320 
จ านวน 2 หลัง หลังละ 5,500 บาท  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
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      ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม   29,100   บาท 
   จัดซื้อคอมพิวเตอร์   จ านวน  22,000  บาท 
              (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1        
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 ตัว   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 
GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏในงานบรหิารงานทั่วไป 
(00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  (ตามแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี หน้า 71) 

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 7,100 บาท 
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  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 
A3 จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,100 บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏในงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 257,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม   110,000     บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม   110,000 บาท 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ  
                                                                                            รวม  110,000   บาท 
  ค่าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือน (อปพร.)     จ านวน   50,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม  อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )           
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 92) 
  ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                        จ านวน   20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค์  เอกสารประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 94) 
      ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต ์      
                                                                                             จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงสงการนต์  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์  เอกสารประสาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย ( 
00123 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 94) 
      ค่าโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองต้น   จ านวน 20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมให้ความรู้      
ค่าป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)         
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 93) 
 งบลงทุน      รวม   147,000 
 บาท 
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  หมวดค่าครุภัณฑ์          รวม   147,000  บาท  
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม      32,000  
บาท                                                                                     
      จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน        จ านวน   17,000 บาท 
      (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู  
-   ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง 
-   เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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-   ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รปูทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
-   เครื่องปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดท าความสะอาดได้ 
-   มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
    จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อน)               จ านวน  10,000    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 40 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้  (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123 ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
      จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเปิด)          จ านวน  5,000  บาท 
             (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด มือจับแบบปิด ด้านในประกอบไปด้วยช้ันรวม 
4 ช้ัน แผ่นชันสามารถปรับระดับได้ ผลิตจากเหล็กอย่างดี ขนาด 91.4 (W) x 183 (H) เซนติเมตร  จ านวน  1  ตู้  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รวม   115,000 บาท 
        จัดซื้อถุงมือดับเพลิง  จ านวน   5,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือดับเพลิง  จ านวน 5 คู่ คู่ละ 1,000 บาท (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
  จัดซื้อหมวกดับเพลิง  จ านวน   10,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมวกดับเพลงิ  จ านวน 5 ใบ ใบละ 2,000 บาท (เนือ่งจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตัง้ตามราคาทอ้งตลาด ) ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย ( 00123 ) (ตามแผนพฒันาสี่ปี หน้า 71) 
   จัดซื้อชุดผจญเพลิง  จ านวน   100,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกางเกงแยกช้ิน  ผ้าทอสังเคราะห์ 3 ช้ัน กันความร้อน      
และการเผาไหม้ บริเวณรอบอก รอบชายเสื้อและกางแกงติดแถบสะท้อนแสง 3 นิ้ว โดยรอบท าด้วยวัสดุทนไฟ จ านวน 
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2 ชุด ชุดละ 50,000 บาท (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123 ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปีหน้า 71) 
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แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศกึษา                                                     รวม   7,931,344 บาท 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา รวม   3,463,044 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,231,960 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,231,960    บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน   939,840     บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 3 อัตราตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561–2563) จ านวน12เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 27,480 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวน
เงิน 329,760  บาท   
    -  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 25,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 311,640  บาท 
    -  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเดือนละ 24,870 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 298,440 บาท     
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    5,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงาน จ านวน 10 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 –2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 )  
          ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน   240,120 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างฯ  จ านวน  
1 อัตรา ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 )  
 พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน 1  อัตรา เป็นเงิน 240,120 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 20,010 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 240,120 บาท  
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน    5,000  บาท 
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯ  จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 )  
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  งบด าเนินงาน  รวม      2,007,384     บาท 
          หมวดค่าตอบแทน  รวม         30,000     บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน       10,000      
บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(00211)  
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน      10,000    
บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
 
   หมวดค่าใช้สอย      รวม      853,640    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     10,000    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 90) 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    จ านวน     833,640    บาท  
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน   50,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง       
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
   ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน     10,000 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันสุนทรภู วันภาษาไทย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 90) 
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   ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน    185,300 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  จ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 85) 
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   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน 8  คน    เป็นเงิน    13,600   บาท  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 33 คน    เป็นเงิน    56,100  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 27 คน    เป็นเงิน    45,900  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 23 คน    เป็นเงิน    39,100  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 18 คน    เป็นเงิน    30,600  บาท 
   ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จ านวน   54,240  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี รวมทั้งสิ้น คนละ 1,130 บาท/ปี จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปีจ านวน 5 ศูนย์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 85) 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน 2  คน    เป็นเงิน      2,260   บาท  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 18 คน    เป็นเงิน    20,340  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 8 คน    เป็นเงิน       9,040  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 10 คน    เป็นเงิน    11,300  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 10 คน    เป็นเงิน    11,300  บาท 
                 ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน  534,100 บาท 
          (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
หนองผือ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) คนละ  20 บาท 
จ านวน 245 วัน (ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน )        
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 86) ดังนี ้
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน 8  คน    เป็นเงิน    39,200  บาท  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 33 คน    เป็นเงิน  161,700  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 27 คน    เป็นเงิน  132,300  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 23 คน    เป็นเงิน  112,700  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 18 คน    เป็นเงิน    88,200  บาท 
 
  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ                           จ านวน   10 ,00 0 
บาท 
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ่ายเป็นค่า
บ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 72) 
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  หมวดค่าวัสดุ   รวม    1,123,744       บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน     20,000       บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน ต่างๆ เช่น 
กระดาษ ธงชาติ ตรายาง ยางลบ แฟ้ม  ปากกา แฟ้มเอกสาร และแบบพิมพ์อื่น ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา( 00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 
71) 
    ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม) จ านวน  1,103,744  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คนละ7.37 บาท จ านวน 260 วัน และเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ต าบลหนองผือ คนละ7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน )  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 86) ดังนี้  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน  8  คน   เป็นเงิน  15,330  บาท  
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 33 คน    
เป็นเงิน   63,235  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 27 คน    เป็นเงิน   51,738   บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 23 คน    เป็นเงิน   44,073   บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 18 คน    เป็นเงิน   34,500   บาท 
   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน 267 คน   เป็นเงิน  511,626  บาท 
   - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน 52 คน     เป็นเงิน   99,643  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผอื    จ านวน 32 คน     เป็นเงิน   61,319  บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง                         จ านวน 116 คน    เป็นเงิน  222,280 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)  
 
       งบลงทุน                                            รวม      223,700       
บาท 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง       รวม      223,700       
บาท 
  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก        รวม 223,700 บาท 
              โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย           จ า น ว น     2 2 3 ,7 0 0     
บาท 
                  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย     
ปริมาณงาน เทพื้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14.5 เมตร พื้นที่ 58.00 ตารางเมตร และเปลี่ยนหลังคา 275.00 
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ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 85) 
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 งานระดบักอ่นวัยเรียนและประถมศกึษา รวม   4,468,300 บาท 
         งบบุคลากร รวม     2,445,300    บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     2,445,300     บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน   1,720,080   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ฯลฯ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 )   
    -  ต าแหน่งครู  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 25,240 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 302,880 บาท 
    -  ต าแหน่งครู  จ านวน 4 อัตรา อัตราเดือนละ 24,750 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 1,188,000 บาท 
    -  ต าแหน่งครู  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 19,100 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 229,200 บาท 
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการ จ านวน 6 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 –2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    จ านวน  641,880 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างฯ /ผู้ดูแล
เด็ก ตามอัตราที่ก าหนดและอัตราที่ได้รับการจัดสรรส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จ านวน 4 
อัตรา ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4  อัตรา เป็นเงิน  641,880  บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราเดือนละ 20,710 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 248,520 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  119,640 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  119,640 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  อัตราเดือนละ 12,840 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี    จ านวนเงิน  154,080 บาท 
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  73,340  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างฯและผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา  
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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      งบด าเนินงาน รวม        155,000    บาท 
          หมวดค่าตอบแทน รวม     40,000   บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   5,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
(00212 )  
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   5,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212)   
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 
  หมวดค่าใช้สอย                                                              รวม 115,000    บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    10,000    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212)   
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
      รวม   105,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน   30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
     ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน   30,000 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / นิทรรศการ วันเด็ก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 87) 
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก(กิจกรรมวันเยาวชน) จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ หนงัสือ  สมุด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 
87) 
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   ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมให้ความรู้แก่
เครือข่ายผู้ดูแลเด็กในอ าเภอท่าลี่  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      
( 00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 87) 
   ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา  ถ้วยรางวัล
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 88) 
   ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา           จ านวน 15,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการกิจกรรมแสดงผลงานทางการ
ศึกษา(บัณฑิตน้อย) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 85) 
 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  1,868,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  1,868,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  1,868,000 บาท 
   อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีค่าอาหารกลางวัน จ านวน  1,868,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) นักเรียน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ) ดังนี ้(ตามแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี หน้า 86) 
   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน   267  คน      เป็นเงิน  1,068,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผอื  จ านวน    32  คน       เป็นเงิน    128,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง  จ านวน   116 คน        เป็นเงิน    464,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน    52 คน         เป็นเงิน    208,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-69- 
แผนงานสาธารณสุข 

 

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



 

 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  รวม    284,500 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม    170,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม    170,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
                                                                                                     รวม 170,000    บาท 
          ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์              จ านวน  50,000   บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี , ทรายอะเบท, สารตรวจปัสสาวะ ให้แก่
เยาวชน  กลุ่มผู้เสี่ยงในการติดยาเสพติด  และ สารอื่น ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก  
ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 66) 
       ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน     จ านวน  20,000  

บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการแก้ไข
ปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 63) 
       ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ                  จ านวน 100,000 
บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ
ให้แก่ ประชาชน,เด็ก,เยาวชน,พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองผือ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ป ีหน้า 63) 
         
งบลงทุน            รวม    14,500    บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์   รวม   14,500    บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รวม     6,500    บาท 
   จัดซื้อตู้เย็น         จ านวน      6,500    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น  จ านวน 1 เครื่อง ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ ภายในขั้นต่ าขนาด
ความจ ุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิ ภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยการจัด 
ซ้ือตู้เย็น ขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปี พ.ศ. 2561) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
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         ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน             รวม       8,000     บาท 
   จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก            จ านวน      8,000    บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก  จ านวน 1 เครื่อง  ขนาดกว้าง 40 
เซนติเมตร  ยาว 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร เหล็กกล่องขนาด 1.5 นิ้ว x 2.8 นิ้ว หนา 1.5  มิลิเมตร ด้ามคัด
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โยกยาว 2 เมตร 1.8 เซนติเมตร (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 
71) 
 
  หมวดเงินอุดหนุน รวม  100,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  100,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รวม  100,000 บาท 
   โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสขุ  จ านวน  100,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อจัดท า
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 62) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม    1,867,540  บาท 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                         รวม    1,707,040 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,404,640 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,404,640 บาท 
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  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน   655,440     บาท 
                 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
  -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 33,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 396,000  บาท   
  -  ต าแหน่งนายช่างโยธา อัตราเดือนละ 21,620 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 259,440  บาท 
     ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    1,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานเคหะและชุมชน  (00241)  
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 ) 
  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน   635,040  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน 
(00241)   
พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน  3  อัตรา เป็นเงิน   419,040  บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 11,980 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 143,760 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 12,050 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 144,600 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  อัตราเดือนละ 10,890 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 130,680 บาท  
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2  อัตรา เป็นเงิน  216,000  บาท 
    -  ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 216,000 บาท   
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    71,160  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จ านวน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน ( 00241 )  
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 งบด าเนินงาน  รวม    240,000   บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม       30,000   บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จ านวน    10,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241)  
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน   10,000  บาท 

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



 

 

   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241)  
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรใหก้ับพนักงานสว่นต าบลซึง่มสีิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งานเคหะและชุมชน (00241)  
 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม   110,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน   50,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว. ฟิล์ม  รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด  ขยายรูป วี ซี ดีค่าใช้สอยอื่นๆที่จ าเป็น  ค่าส ารวจออกแบบ โครงการต่างๆในพื้นที่ต าบลหนองผือ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน(00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   หน้า 81) 
          ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)                       จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องปั้มน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ( 00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 72) 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา   ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน 
(00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 77) 
   
   หมวดค่าวัสดุ     รวม   100,000   บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน  40,000       บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น วัสดุที่
ใช้ในกิจการงานโยธา งานก่อสร้าง เช่น  กระดาษไขเขียนแบบ  แฟ้มกระดาษ  ปากกา  ตรายาง หมึกเครื่องพิมพ์ดินสอ 
กระดาษฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ป ีหน้า 71) 
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  ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุในการก่อสร้าง  เช่น ฝายแม้ว ท่อพีวีซี ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูนซีเมนต์  หิน ทราย สังกะสี ไม้อัด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
เคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
  ประเภทวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่ จ านวน     30,000 บาท 

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



 

 

   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด สี แผ่นป้ายผ้า  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อบต. เช่น งานป้ายเขต เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
 
 งบลงทุน  รวม    62,400 บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม     7,100 บาท 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม       7,100    บาท 
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน    7,100 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 )  

         คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom   
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2561) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะ
และชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 71) 
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  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง       รวม        55,300      
บาท 
  ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน       รวม  10,000 บาท 
             ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง แบบปรับราคาได้                                 จ านวน      10,000     
บาท 

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



 

 

                  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเงินให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ที่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีผู้ว่าจ้างต้องชดเชยเงินให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานเคหะและชุมชน (00241)(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี หน้า 74) 

 
  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก        รวม 45,300 บาท 
             โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าและพัดลมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
                   จ า น ว น       4 5 ,3 0 0     
บาท 
                  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานเคหะและชุมชน (00241) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 74) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม   160,500 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   160,500 บาท 
  หมวดค่าวัสดุ รวม   160,500 บาท 
    ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน   160,500 บาท 
   ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน    160,500    บาท 
       จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน   160,500 บาท 

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



 

 

   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอดไฟ   เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอร์รี่วิทยุ  เสาอากาศวิทยุ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ        
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 72) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน รวม  245,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 115,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                   รวม  115,000   บาท 
      ค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอบรมทักษะอาชีพเสรมิให้แกผู้่พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส  
                                                                                                 จ านวน  15,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดอบรม กลุ่มอาชีพ 
และอบรมอาชีพเสรมิใหแ้ก่ผู้พกิาร/ผูส้งูอายุ/ผูด้้อยโอกาส  เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านปากหว้ย  กลุ่มเย็บที่นอน  กลุ่มน้ าพริก

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



 

 

หนัง และกลุ่มอื่นๆปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 42) 
   ค่าโครงการออกบริการเคลื่อนท่ี (สนับสนุนการจัดท าแผน ประชาคมแผน) จ านวน  5,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่  และสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนชุมชน  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 80) 
  ค่าโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใส่ใจ  ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง จ านวน  35,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใส่ใจ  ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 70) 
  ค่าโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว     จ านวน  10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสตรี  สากล / สตรีไทย ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)             
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 42) 
  ค่าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
             จ านวน  30,000   บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร/สภา อบต./ พนักงาน/ลูกจ้าง /การแก้ไขปัญหาการทุจริต การสร้างธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี หน้า 77) 
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      โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด  จ านวน  20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด                         
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 48) 
 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 130,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 130,000   บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 130,000   บาท  
  ค่าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย      จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 59) 
     ค่าโครงการ TO BE NUMBER ONE    จ านวน  10,000 บาท 
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  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  โรงเรียนท่าลี่วิทยา ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 46) 
  ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสาน พลังแผ่นดินฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 45) 
  ค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแขง็เอาชนะยาเสพติด    จ านวน  30,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อ าเภอท่าลี่  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 44) 
  ค่าโครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ        จ านวน  30,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตามโครงการอบรมส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อ าเภอท่าลี่  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
(ตามแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี หน้า 74) 
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 ค่าโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว         จ านวน  20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม โครงการส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อ าเภอท่าลี่ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีหน้า 69) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ                    รวม     270,000   บาท 
งานกีฬาและนนัทนาการ  รวม     100,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                รวม 100,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย                                                            รวม  100,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
        รวม  100,000 บาท 
   ค่าโครงการแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน   100,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชน 
เด็ก ประกอบแผนประชารัฐ  ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา  กีฬาเช่ือมความสามัคคีภายในหมู่บ้าน  
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้สอยอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)      
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 44)  
 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม    170,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                                                               รวม    170,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม    170,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   ค่าโครงการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาตา่งๆ จ านวน   100,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ          
ที่ อบต. ด าเนินการและเข้าร่วมจัดท า  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีและงานประเพณีต่างๆ การแข่งเรือไทยลาว ,  
บุญซ าฮะฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
(00263)  (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 89) 
   ค่าโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน     70,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจัดสถานที่  และค่า
วัสดุอื่น  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมองเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ฯลฯ ปรากฏ
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ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 59) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน  รวม  5,379,900
 บาท 
 งบลงทุน    รวม   5,379,900
 บาท 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   5,379,900
 บาท 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม    4,332,900   บาท 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านแยกนาค าสะดึง หมู่ท่ี 1        
         จ านวน    334,000  บาท                                                                                  
          (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พื้นที่  600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านคุ้ม 4  หมู่ท่ี 1  
            จ านวน  116,000  บาท 
          (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         
พื้นที่200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดใหม่เจริญธรรม  หมู่ท่ี 2     จ านวน  195,700  บาท 
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         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 344.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  
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  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายบ้าน  หมู่ท่ี 2            จ านวน  88,300  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 150.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312)  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปนาหลวง  หมู่ท่ี 2            จ านวน  79,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 90.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด ø 0.60 เมตร จ านวน 6.00 ท่อน    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)  

  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1    หมู่ท่ี 3          จ านวน  77,700  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 120.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2    หมู่ท่ี 3          จ านวน  112,500  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
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   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 180.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  
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  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3    หมู่ท่ี 3         จ านวน  159,800  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 260.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยก าหนด   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงส ี   หมู่ท่ี 4            จ านวน  116,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 200.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบน้ าคาน  หมู่ท่ี 4         จ านวน  334,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
584.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลยก าหนด    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

 โครงการต่อเติมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยแสงอรุณ หมู่ท่ี 5         จ านวน  83,600  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 
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(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่ อจ่ายเป็นค่าต่อเติมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร         
ลึก เฉลี่ ย  0.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร          
พร้อมฝาปิดเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)            
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
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 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ท่ี 5     จ านวน 276,500
 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 200 ท่อน         
ลึกเฉลี่ย 1.25 เมตร พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จ านวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  

 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5         จ านวน  180,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ø 0.20 เมตร จ านวน 170 ท่อน  ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.50x0.50 เมตร จ านวน 10 
บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขา้งดอนหอ  หมู่ท่ี 6              จ านวน   87,800   บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดก ว้าง  3 .0 0  เมตร  ยาว 50.0 0  เมตร  ห นา 0 .1 5  เมตร               
พื้นที่ 150.00  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
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ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)          
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโกดัง หมู่ท่ี 6     จ านวน   87,800 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร          
พื้นที่ 150.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  
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      โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4  หมู่ท่ี 6              จ านวน  83,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
140.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าวเจ้า หมู่ท่ี 6             จ านวน   191,400
 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       
พื้นที่  330.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

       โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ  หมู่ท่ี 7              จ านวน  150,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่255.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

       โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกไฮ  หมู่ท่ี 7              จ านวน  150,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่260.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

            โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ าเมี่ยง 1 หมู่ท่ี 7            จ านวน  
150,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่255.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  
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   โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราตร ี2  หมู่ท่ี 8              จ านวน  80,400  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่135.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

  โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรยีนเจริญสว่าง หมู่ท่ี 8       จ านวน  121,900  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่210.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

  โครงการต่อเติมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยกลาง  หมู่ท่ี 8         จ านวน  67,900  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่ อจ่ายเป็นค่าต่อเติมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร         
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ลึก เฉลี่ ย  0.40 เมตร ยาว  30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร          
พร้อมฝาปิดเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  

  โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.0 ริมน้ า  หมู่ท่ี 8              จ านวน  109,600  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่  189.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  
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   โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจาน  หมู่ท่ี 9              จ านวน  198,000  บาท 
         (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า  38 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่340.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)  

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ท่ี 9          จ านวน   252,000
 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 110 ท่อน         
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จ านวน 12 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
(00312)  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ าดื่มนาคินทร์  หมู่ท่ี 10       จ านวน  223,800   บาท 
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        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         
พื้นที่  400.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรโสภณ 2  หมู่ท่ี 10       จ านวน  47,600   บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 37 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         
พื้นที่  80.00  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  
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   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10            จ านวน   178,600
 บาท 
        (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 36 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 84 ท่อน         
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.70x0.70 เมตร 
จ านวน 8 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
    

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม     1,047,000  บาท 
   ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ        จ านวน   960,000  บาท  
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน , ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 6 สถานี,
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้,ปรับปรุงบ่อขยะ,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดในเขตพื้นที่ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 
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   ค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร                  รวม  87,000  บาท 
  โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายนาโปร่ง หมู่ท่ี 2         จ านวน  46,000  บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 3,000.00  ตาราง
เมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร จ านวน 354.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริห ารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)  

         โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายห้อมคับ หมู่ท่ี 2         จ านวน  41,000  บาท 
           (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 41 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 3,000.00  ตาราง
เมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร จ านวน 302.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริห ารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)  
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม   123,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม    113,600บาท 
 หมวดค่าใช้สอย รวม     80,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 80,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์                     จ านวน 20,00 0 
บาท 
                 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดอบรมการผลิตเช้ือบิว
เวอเรียในนาข้าว และผลิตเช้ือไตรโครเดอร์มาในมันส าปะหลัง ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 54) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชด าริ      จ านวน 10,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี หน้า 56) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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          จ านวน 40,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)          
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 56) 
  ค่าใช้จ่ายโครงการ “ปลูกป่า  รักษ์น้ า”       จ านวน  10,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการท าโครงการ “ปลูกป่า  รักษ์น้ า”  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี หน้า 51) 
  หมวดค่าวัสดุ รวม    33,600 บาท 
  ประเภทวัสดุการเกษตร รวม    30,000 บาท 
   ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน   30,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ยบ ารุงพืช  กิ่งพันธ์ุ
ไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุในการท าโรงเพาะช า  ผ้าแสล็น  ถุงเพาะพันธ์ุกล้าไม้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 33) 
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  3,600   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลื่น  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ส าหรับเติมพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  
  -เครื่องตัดหญ้า   งบประมาณ 3,600  บาท 
( ตั้งตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
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งบลงทุน              รวม      9,400     บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม       9,400     บาท 
        ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             รวม        7,900   บาท 
     จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์             จ านวน     7,900   บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด า 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 )  
  มคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ประกอบไปด้วย มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 
250 แผ่น ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสง่เสริมการเกษตร(00321) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 

 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน   รวม       1,500     บาท 
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 จัดซื้อบันใดอะลูมิเนียมทรงเอ          จ านวน      1,500     บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันใดอะลูมิเนียมทรงเอ ขนาดความสูง 8 ฟุต 8 ข้ัน จ านวน 1 อัน  
(เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร(00321) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-90- 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง รวม 19,338,616 บาท 
 หมวดงบกลาง รวม 19,138,616   บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน   350,000 บาท 
             (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง อบต.จ านวน  36  
อัตรา ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 82) 

           ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ                                       จ านวน 4,032,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จ านวน 
420 คนๆ ละ 800 บาท/เดือนๆละ 336,000 บาท จ านวน12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)    
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีหน้า 49) 
           ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                                        จ านวน 14,296,316 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จ านวน 
1,650 คน จ่ายเดือนละ 1,199,500 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 49) 
           ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                                      จ านวน       180,000        บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติด เช้ือเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
จ านวน 30 คนๆ ละ 500 บาท/เดือนๆ ละ 15,000 บาท จ านวน12 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีหน้า 49) 
  ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส                                     จ านวน   20,000    บาท 
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  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 49) 
           ประเภทส ารองจ่าย    จ านวน  111,900  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย  ที่เกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสาธารณภัยต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 93) 
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน 148,400 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง( 00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 38) 
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ                                                                 รวม        200,000   บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น       จ านวน     200,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงิน  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และผู้ที่เกษียณอายุราชการเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หน้า 49) 
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