
 
 

 

                      
 
  

 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย 
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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้นสิ้น 32,468,126.65  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม                                              13,145,506.69  บาท 
   1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม   8,893,667.49  บาท  
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
    จ านวน    -    โครงการ   รวม          -  บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    จ านวน    -     โครงการ     รวม          -  บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง               -      บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น      43,834,942.68     บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร          375,943,.52  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     315,286.60  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          165,829.83  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     48,400.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน        -  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร       16,324,323.51  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      9,900,255.00  บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    16,704,904.22  บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง จ านวน    41,435,101.99  บาท   ประกอบด้วย 
  งบกลาง                                    932,298.00 บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)                      7,641,923.00 บาท 
  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 10,027,204.76 บาท 
  งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                       3,163,690.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)                     937,082.01บาท 
  งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                              2,028,000.07 บาท 
 (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                      16,704,904.22 บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                                       527,517.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

     ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี ่ จังหวัดเลย 
 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 375,943.52 

 
451,000.00 441,000.00 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 315,286.60 353,500.00 353,500.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 165,829.83 300,000.00 194,500.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,400.00 100,000.00 130,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน - - 1,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 905,459.95 1,204,500.00 1,120,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 16,324,323.51 19,495,500.00 16,580,000.00 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,324,323.51 19,495,500.00  16,580,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,900,255.00 10,000,000.00 9,000,000.00 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,900,255.00 10,000,000.00 9,000,000.00 

รวม 27,130,038.46 30,700,000.00 26,700,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
2.2 รายจ่าย 

รายจา่ย 
รายจา่ยจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 932,298.00 1,592,260.00 1,231,195.00 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างช่ัวคราว) 

7,641,923.00 13,505,540.00 12,801,612.00 

งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

10,027,204.76 7,915,400.00 5,806,393.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

3,163,690.00 5,474,800.00 4,833,800.00 

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)  937,082.01 30,000.00 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,028,000.00 2,182,000.00 1,997,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,730,197.77 30,700,000.00 26,700,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
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บันทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559   ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป 13,115,608.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 5,183,265.00 
 แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,788,932.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 520,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,936,000.00 
 แผนงานการเกษตร 120,000.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 1,231,195.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 26,700,000.00 
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ข้อบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6     
พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
และโดยอนุมัติของนายอ าเภอท่าลี่ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น26,700,000บาท   
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด          
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  26,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป 13,115,608.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 5,183,265.00 
 แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,788,932.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,000.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 520,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,936,000.00 
 แผนงานการเกษตร 120,000.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 1,231,195.00 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 26,700,000.00 
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 ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  -   บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจา่ย              - 

 

 ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. 2558           
 
        
     

(ลงนาม)................................................ 
           (นายชวการ  จ ารูญศิริ ) 
     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 

 
 
                   อนุมัต ิ/ เห็นชอบ 

(ลงนาม)........................................................ 
                 ( นายณรงค์  จีนอ่ า ) 
                    นายอ าเภอท่าลี่ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น    26,700,000   บาท   แยกเปน็ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 441,000 บาท 
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 300,000 บาท 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ 
  ผู้ที่เคยเสียภาษีในปีที่ผ่านมา 

   

ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ
ที่ดินที่เก็บภาษีได้ 

จ านวน 80,000 บาท 

ประเภทภาษีป้าย 
  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย

ภาษีการจัดเก็บและการขยายตัวของชุมชน 
ประเภทอากรการฆ่าสัตว์   
      ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนของ 
ผู้ที่เคยเสียภาษีในปีที่ผ่านมา  
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มการละเมิดกฎหมายและ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินยังคงเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการจดทะเบียนพาณิชย์ 
เท่าเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมลูฝอย 
      ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามจ านวนผู้เสีย
ค่าธรรมเนียม 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 
 

รวม 
จ านวน 
 
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 

60,000 
 
 

1,000 
 
 

       353,500 
            500    

    
 
 
          2,000    
 
 
        300,000 
    

บาท 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
 

ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโนม้การประกอบกิจการ
น้อยลง 
ประเภทค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎจราจรทางบก 
   ประมาณการไว้เท่ากับทีผ่่านมา เนือ่งจากแนวโน้มการละเมิดกฎหมายจราจร
เท่าเดิม 
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   ประมาณการไว้เท่ากับทีผ่่านมา เนือ่งจากแนวโน้มจ าหน่ายเนื้อสัตว์เท่าเดิม 

จ านวน  
 
 
จ านวน 
 
 
จ านวน 
 

40,000 
 
 

500 
 
 

500 
 

บาท 
 
 

บาท 
 
 
บาท 
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ประเภทค่าปรบัการผิดสัญญา 

   ประมาณการไว้เนื่องจากปีทีผ่่านมามรีายการตามยอดทีร่ับจริง  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง
ของปีทีผ่่านมา 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ประเภทค่าขายแบบแปลน 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง 
  ในปีที่ผ่านมา 

 
จ านวน     
 
รวม 
จ านวน 
 
 
รวม   
 
จ านวน  

 
10,000 

 
194,500 
194,500 

 
 

130,000 
 

120,000 

 
บาท 
 
บาท 
บาท 
 
 
บาท 
 
บาท 
 

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากประมาณการตามยอดที่รบัจริง 
  ในปีที่ผ่านมา 

จ านวน 10,000 บาท 

หมวดรายได้จากทุน 
ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 
ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการจ าหน่ายทรพัย์สินเท่า
เดิม 
 

รวม 
จ านวน 

1,000 
1,000 

บาท 
บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 
ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 

 
รวม 

จ านวน 

 
   16,580,000 
      7,000,000 

 
บาท 
บาท 

 
ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรเพิม่ขึ้น 
ประเภทภาษีสุรา 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รบัจัดสรรเท่าเดิม 
ประเภทภาษีสรรพสามิต 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
ประเภทค่าภาคหลวงแร ่
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
  ประมาณการไว้ เนื่องจากปทีี่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 
จ านวน 
 
จ านวน 
 

2,670,000 
 

10,000 
 

1,400,000 
 

2,000,000 
 

50,000 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

จ านวน   150,000 บาท 
 

จ านวน 
 

จ านวน 

 
3,000,000 

 
300,000 

 
 
 

 
บาท 

 
บาท 
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รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เงินอุดหนุนทั่วไป   ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา เนือ่งจากแนวโน้มได้รับจัดสรรน้อยลง 

 
 

รวม 

 
 

9,000,000 

 
 

บาท 
จ านวน 9,000,000 บาท 
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          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   26,700,000  บาท    
จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเปน็ 

ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบรหิารทั่วไป รวม   10,783,036 บาท 
 งบบุคลากร รวม   8,215,636 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม   2,571,120 บาท 
  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน     514,080 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต. รองนายก อบต.  จ านวน 12 
เดอืน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. รองนายก 
อบต.  จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.รองนายก อบต.จ านวน 
12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน     86,400 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. / ที่ปรึกษานายก 
อบต. จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
      ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร   จ านวน 1,886,400 บาท 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือนของประธานสภา รองประธาน สมาชิกสภาและเลขานุการสภา 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
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 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  5,644,516    บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน    2,487,540   บาท  
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จ านวน 10 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
   -  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ30,690บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 368,280 บาท  
   -  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 25,190 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 

302,280  บาท    
    -  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อัตราเดือนละ  23,820  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   285,840  บาท    
    -  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  อัตราเดือนละ 22,920บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 275,040 บาท 
    -  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  อัตราเดือนละ 15,540 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   

186,480  บาท       
    - ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  อัตราเดือนละ   18,230  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 218,760  บาท    
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  อัตราเดือนละ  25,660  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 307,920  บาท  
    -  ต าแหน่งบุคลากร  อัตราเดือนละ 17,400  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  208,800  บาท            
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ  13,285  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   159,420  บาท   
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ14,560 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน 

เงิน   174,720  บาท   
           ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน                           จ านวน 1,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพ 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  จ านวน 10 อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    218,400 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้า
ส านักปลัด อบต.และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. ตามกฎหมายที่ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน  2,637,576   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง สังกัด
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน      
20 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 11  อัตรา เป็นเงิน    1,665,576    บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   อัตราเดือนละ 11,438 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 137,256 บาท    
     -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อตัราเดือนละ 17,351 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวน

เงิน 208,212  บาท     
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   - ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  อัตราเดือนละ 11,438 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 

137,256 บาท    
    -  ต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ   อัตราเดือนละ   10,475 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 125,700  บาท     
    - ต าแหน่งพนักงานสูบน้ า จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ11,673บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน280,152บาท    
    -  ต าแหน่งพนักงานสบูน้ า    อัตราเดือนละ  11,248  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี   จ านวนเงิน  134,976   บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน อัตราเดือนละ  17,351  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 208,212  บาท     
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยบุคลากร อัตราเดือนละ  17,351 บาท    ตั้งจ่ายทั้งปี   จ านวนเงิน  208,212  บาท 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน

เงิน   112,800  บาท   
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ อัตราละ 9,400  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน  112,800  บาท   
       พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  9  อัตรา  เป็นเงิน  972,000   บาท 
    -  ต าแหน่งภารโรง จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งแม่บ้าน  จ านวน 1 อัตรา   อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน108,000 บาท   
    -  ต าแหน่งคนสวน  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน108,000 บาท     
    -  ต าแหน่งคนงานเครื่องสบูน้ า จ านวน 2 อัตรา  อัตราละ 9,000 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี   จ านวนเงิน  

216,000  บาท        
    - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตรา อัตราละ 9,000  บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน    

324,000  บาท   
    -  ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   300,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจ้างสังกัดส านัก
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 19 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนนิการ รวม 1,963,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม   80,000   บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน      30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  30,000   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ที่มาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
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  หมวดค่าใช้สอย รวม      920,000   บาท 
    รวม      420,000  บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   170,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ          
ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาสร้างจุดแลนด์มาคร์ (landmark) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ลี่ดักปลา) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท  
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน    150,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จ านวน  150,000 บาทเพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม   
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการ   
จัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น  วันปิยะมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ 50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                   จ านวน   100,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เ ช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืน 
            จ านวน 500,000   บาท 
  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ จ านวน  50,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สถาบันส าคัญ  
ของชาติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย     จ านวน 30,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
         ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.                              จ านวน  80,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการเลือกตั้ง  ค่ารณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการนี้ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)        
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ             จ านวน 300,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด       จ านวน    15,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ รณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดของศูนย์ต่อต้าน
ยาเสพติดต าบลหนองผือ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
  ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการประกวดต่างๆ จ านวน     15,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆในการประกวดแข่งขัน
ต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  ของ อบต.
หนองผือ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจากเงินรายได้ 
  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯลฯ จ านวน     10,000  บาท 
  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าของ
สมนาคุณ  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นเหมาะสม ของ อบต.หนองผือ     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจากเงินรายได้ 
   

  หมวดค่าวัสดุ รวม     703,000  บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน    133,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  พระบรมฉายาลักษณ์   ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์   
น้ าดื่ม  ซองบัตรแขวนคอ เสาธง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทวัสดบุ้านงานครัว จ านวน     60,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครือ่งใช้  ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก 
น้ ายาท าความสะอาดฯ ถ้วย จาน แก้วน้ า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน     70,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน   400,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงน้ ามันหล่อลื่น  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ส าหรับเติมพาหนะและเครื่องสูบน้ า  เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  300,000 บาท 
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท   

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



 
 

-49- 
  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน     40,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดท าป้ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ  
และกิจการงานของต าบล เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี การรณรงค์  ต่อต้านยาเสพติด ป้ายติดประกาศ
แบบมีหลังคา  ป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)              
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม   260,000 บาท 
  ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน   200,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ , ค่าไฟฟ้าแก่งโตน และค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
จ านวน 6 สถานี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 151,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 48,900 บาท 
  ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน    15,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน     15,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าไปรษณีย์ จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน                รวม    574,400 บาท  

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 225,500 บาท                    
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รวม  68,500 บาท 

            จัดซื้อเก้าอ้ีท างานบุนวมแบบหมุน (ตัวใหญ่ )  จ านวน    40,000 บาท 
          (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เก้าอี้ท างานบุนวมแบบหมุนตัวใหญ่ ขนาด 66x80x118 เซนติเมตร ตัวละ 
5,000 บาท จ านวน 8 ตัว (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
                     จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน   28,500 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) โต๊ะเหล็ก 5 ฟุตขนาด 153.4x77.3x75.0 เซนติเมตร ตัวละ 5,700 บาท 
จ านวน 5 ตัว (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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     ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                            รวม  7,000  บาท 
 จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น        จ านวน  7,000  บาท 
                     (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน -น้ าเย็น แบบถังคว่ าหน้าเว้า 
แรงดันไฟฟ้า 200V ตัวตู้และกระป๋องท าน้ าเย็นท าจากแสตนเลส 304 (ไม่มีสารตะกั่ว)  กระป๋องท าน้ าเย็นเป็น
แสตนเลสรีดด้วยไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยอากาศ   จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 7,000 บาท  (เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

            ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              จ านวน  150,000 บาท
               (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถน้ าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม 348,900   บาท 
       ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          รวม  100,000  บาท 
        ค่าก่อสร้างท่ีจอดรถ        จ านวน  100,000  บาท 
         (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ขนาดกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.80 เมตร จ านวน 3 ช่อง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

      ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง( รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ)                                         รวม  248,900  บาท 
      ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ้านผู้ยากไร้                            จ านวน 50,000 บาท 
           (ค าช้ีแจงงบประมาณ) โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ  ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้หรือผู้ยากจน 
จ านวน 1  หลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งโตน     จ านวน  99,700  บาท 
         (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งโตน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร พื้นที่ 15.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก ข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 โครงการปรับปรุงจุดชมวิวแก่งโตน    จ านวน  99,200  บาท 
         (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงจุดชมวิวแก่งโตน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร พื้นที่ 15.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม     30,000 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม     30,000 บาท 
 ประเภทรายจ่ายอ่ืน รวม     30,000 บาท 
  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา จ านวน   30,000 บาท 
  ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
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งานบรหิารงานคลัง รวม 2,332,572  บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,046,572    บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,046,572    บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,306,680   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน  5  อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี    
(พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 27,480 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 329,760  บาท   
    -  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเดือนละ 20,400 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 244,800  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 23,820 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน   285,840  บาท 
    -  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  อัตราเดือนละ 17,890  บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 214,680  บาท  
    -  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  อัตราเดือนละ 19,300 บาท  ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 231,600 บาท 
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน   1,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มคุณวุฒิที่  ก.พ., ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง,เงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 5 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน     42,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน  596,892 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัดส่วนการคลัง  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4  อัตรา เป็นเงิน    596,892  บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ15,060 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน180,720บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ12,379บาทตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน148,548บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ12,131บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวน  145,572 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  อัตราเดือนละ 10,171 บาท   ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวน 122,052 บาท  
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  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   100,000 บาท 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 4 อัตรา  ตามกรอบอัตราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                              

 งบด าเนินการ รวม   268,600 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม    60,000 บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์       
แก่ อปท.  ให้กับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงาน
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
    
  หมวดค่าใช้สอย      รวม     146,000  บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน   30,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับ
การเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
           ประเภทค่ารับรองและพิธีการ       จ านวน    20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆเพื่อเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   
ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืน 

   จ านวน   96,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน   51,000  บาท 

    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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     ค่าโครงการจัดเก็บภาษี จ านวน     25,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการคืนก าไรภาษีให้กับประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
    
  ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน            จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เ ช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในส านักงาน  เครื่องพิมพ์ดีด  ตู้ 
โต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  หมวดค่าวัสดุ รวม     62,600   บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน     35,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ตรายาง  ยางลบ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ค่าแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี  แฟ้มเอกสาร  
และแบบพิมพ์อื่น  ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน     27,600       บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อลื่น  ส าหรับเติมพาหนะ 
เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและงานอื่นๆ  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบลงทุน            รวม   17,400    บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์   รวม  17,400    บาท 
           ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ           รวม  17,400    บาท 
 จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์        จ านวน  17,400    บาท 
             (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ขนาดความจุ 80 ลิตร ขาตั้งพร้อม
ฝาปิด  ขนาด 80 ลิตร จ านวน  60  ถัง ถังละ 290 บาท  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคา
ท้องตลาด ) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   140,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   130,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม   130,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าโครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.และ รปภ.หมู่บ้าน     จ านวน   40,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม  อปพร.และ รปภ.
หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
        จ านวน   20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค์  เอกสาร
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการเตรียมและด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์
            จ านวน   20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงสงการนต์  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค์  เอกสารประสาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือน      
และระงับอัคคีภัย ( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        ค่าโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองต้น  
     จ านวน 50,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมให้
ความรู้ ค่าป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
 งบลงทุน  รวม   10,000 บาท 
  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวม  10,000 บาท 
          จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน   10,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง แบบยาง  ขนาด 1.1/2 นิ้ว  ยาว 30 
เมตร  จ านวน 1 เส้น (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน ( 00120 ) งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ( 00123 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศกึษา                                                     รวม  5,183,265 บาท 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา รวม  3,421,265 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,301,472    บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,301,472    บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  931,260 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ ฯลฯ จ านวน 4 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    -  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 22,040 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี  จ านวนเงิน 
264,480  บาท   
    -  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 21,140 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 253,680  บาท 
    -  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 21,140 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 253,680 บาท     
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  อัตราเดือนละ 13,285 บาท  ตั้งจ่ายทัง้ปี  จ านวนเงิน 159,420 บาท 
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ   เงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าครองชีพ 
ส าหรับพนักงานสว่นต าบล  จ านวน 4 อัตรา ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 –2560) จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา  จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 
3,500  บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน   208,212 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ให้แก่พนักงานจ้างฯ ตามอัตราที่ก าหนดและอัตราที่ได้รับการจัดสรรส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส  จ านวน  1 อัตรา ตามอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน 1  อัตรา เป็นเงิน 208,212 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อัตราเดือนละ 17,351 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 208,212 บาท  
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  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน    100,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง,ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา        
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 งบด าเนินการ รวม     2,018,793    บาท 
          หมวดค่าตอบแทน รวม  50,000     บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ให้กับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงาน
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนต าบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   
  หมวดค่าใช้สอย      รวม   858,400 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    10,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการกิจการที่เกี่ยวกับ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน   50,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน     10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญ
ของทางราชการ จัดนิทรรศการ ต่างๆ เช่น วันสุนทรภู วันภาษาไทย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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             ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน  778,400 บาท 
          (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเลก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัด 
อบต.หนองผือ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) คนละ  
20 บาท จ านวน 280 วัน (ทั้งนี ้จะเบกิจ่ายต่อเมื่อได้รบัการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน 9  คน    เป็นเงิน    50,400  บาท  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 45 คน    เป็นเงิน  252,000  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 33 คน    เป็นเงิน  184,800  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 31 คน    เป็นเงิน  173,600  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 21 คน    เป็นเงิน  117,600  บาท 
 ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ านวน   10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) รายจ่ายเพือ่บ ารงุรกัษาทรัพยส์ินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
จ่ายเป็นค่าบ ารงุ รักษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สิน  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

  หมวดค่าวัสดุ รวม    1,110,393  บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน     13,000  บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
ธงชาติ  ตรายาง  ยางลบ แฟ้ม  ปากกา   แฟ้มเอกสาร  และแบบพิมพ์อื่น  ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม) จ านวน  1,097,393       บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ7.37 บาท จ านวน 280 วัน และเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ต าบลหนองผือ คนละ7.37 บาท จ านวน 
260 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ) ดังนี้  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหาดพระ   จ านวน  9  คน    เป็นเงิน  18,572.40  บาท 
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปากห้วย   จ านวน 45 คน    เป็นเงิน   92,862      บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดใหม่เจรญิธรรม จ านวน 33 คน    เป็นเงิน  68,098.80  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดโพธ์ิชัย   จ านวน 31 คน    เป็นเงิน  63,971.60  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอนแก่น   จ านวน 21 คน    เป็นเงิน  43,335.60  บาท 
   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน 245 คน   เป็นเงิน  469,469    บาท 
   - โรงเรียนบ้านหาดพระ    จ านวน  8 คน     เป็นเงิน  15,329.60  บาท 
          - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน 38 คน     เป็นเงิน  72,815.60  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผอื    จ านวน 31 คน     เป็นเงิน  59,402.20  บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง                         จ านวน 101 คน    เป็นเงิน  193,536.20  บาท 
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   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 )  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

งบลงทุน  รวม     101,000 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รวม   44,000 บาท 
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จ านวน    44,000      บาท 
      (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู  

- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครือ่งปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดท าความ

สะอาดได ้
- มีความหน่วงเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

จ านวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 )ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( 00210 )  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รวม   57,000 บาท 
    จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์กันห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    50,000      บาท 
      (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพรอ้มอุปกรณ์กันหอ้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ขนาด   
สูง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร  (เนื่องจากไมม่ีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
         จัดซื้อตูท้ าน้ าร้อน-น้ าเย็น            จ านวน  7,000  บาท 
             (ค าช้ีแจงงบประมาณ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังคว่ าหน้าเว้า แรงดันไฟฟ้า 
200V ตัวตู้และกระป๋องท าน้ าเย็นท าจากแสตนเลส 304(ไม่มีสารตะกั่ว)  กระป๋องท าน้ าเย็นเป็นแสตนเลสรีด
ด้วยไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยอากาศ   จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 7,000 บาท  (เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

-60- 
 งานระดบักอ่นวัยเรียนและประถมศกึษา รวม 1,762,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม    70,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม    70,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
   ค่าโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน   30,000 บาท 
 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อขนม ของช าร่วย  หนังสือ  สมุด  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย จ านวน   10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210 )  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก(กิจกรรมวันเยาวชน) จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  หนังสือ  สมุด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 )  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ( 00212 )  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
   ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมให้ความรู้
แก่เครือข่ายผู้ดูแลเด็กในอ าเภอท่าลี่   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 )  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ( 00212 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสัมพันธ์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน    10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ถ้วย
รางวัลต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 )  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ( 00212 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    
หมวดเงินอุดหนุน รวม  1,692,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  1,692,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  1,692,000 บาท 
   อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีค่าอาหารกลางวัน จ านวน  1,692,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) นักเรียน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ) ดังนี ้
   -  โรงเรียนบ้านหาดพระ    จ านวน    8   คน     เป็นเงิน   32,000  บาท 
   - โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   จ านวน 254  คน      เป็นเงิน  980,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองผอื  จ านวน   31  คน      เป็นเงิน  124,000 บาท 
   - โรงเรียนบ้านเมี่ยง  จ านวน  101 คน      เป็นเงิน  404,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านขอนแก่น    จ านวน    38 คน      เป็นเงิน  152,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 )  งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา ( 00212 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม   340,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม    170,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม    170,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน   
   โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย ์ จ านวน    50,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี , ทรายอะเบท  , สารตรวจปัสสาวะ 
ให้แก่เยาวชน  กลุ่มผู้เสี่ยงในการติดยาเสพติด  และ สารอื่น ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ 
เช่น ไข้หวัดนก  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้าปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  ( 00223 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
       ค่าโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน    
            จ านวน  20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          
ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( 00223 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
       ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ   จ านวน  50,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ      
การจัดตั้งธนาคารขยะให้แก่ ประชาชน,เด็ก,เยาวชน,พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  ( 00223 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
       ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสะอาด สุขภาพแข็งแรง  จ านวน  50,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสะอาด สุขภาพ
แข็งแรง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ( 00223 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  170,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  170,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  170,000 บาท 
   อุดหนุนอาสาสมัครมูลฐาน(สถานีอนามัยบ้านปากคาน, จ านวน  150,000 บาท 
   และสถานีอนามัยบ้านเมี่ยง)  
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของอาสาสมัครฯ(อสม) ในเขตพื้นที่ต าบล
หนองผือ จ านวน 10 หมู่บ้าน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  ( 00223 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
        ค่าใช้จ่ายโครงการขยะสรา้งบุญ    จ านวน 20,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการขยะสร้างบุญ  
ของเยาวชนพร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะในโรงเรียนและชุมชน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข       
( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ( 00223 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม    1,788,932  บาท 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                         รวม    1,698,932  บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,237,932    บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,237,932    บาท 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  530,160 บาท 
                 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน          
( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 26,980 บาท ตั้งจ่ายทั้งปีจ านวนเงิน 323,760  บาท   
  -  ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ อัตราเดือนละ 17,200 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 206,400  บาท 
     ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน     1,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 2 อัตรา จ านวน 
12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน    42,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 
เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน  584,772    บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองผือ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 5 อัตรา ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งาน
เคหะและชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน  3  อัตรา เป็นเงิน   368,772 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าธุรการ อัตราเดือนละ 10,856 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน 130,272 บาท   
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 10,475 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 125,700 บาท 
    -  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  อัตราเดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่ายทัง้ปี จ านวนเงิน 112,800 บาท  
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2  อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท 
    -  ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งปี จ านวนเงิน216,000 บาท   
  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน     80,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ, 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จ านวน 12 เดือน   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบด าเนินการ รวม     266,000   บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม    30,000  บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน            
( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    10,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  หมวดค่าใช้สอย รวม  136,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   86,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียว. ฟิล์ม  รูปที่ได้
จากการล้าง  อัด  ขยายรูป วี ซี ดีค่าใช้สอยอื่นๆที่จ าเป็น  ค่าส ารวจออกแบบ โครงการต่างๆในพื้นที่ต าบล
หนองผือ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 80,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  6,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน    50,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและ
ชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   หมวดค่าวัสดุ    รวม    100,000   บาท 
  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน     40,000    บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น วัสดุที่ใช้ใน
กิจการงานโยธา งานก่อสร้าง เช่น  กระดาษไขเขียนแบบ  แฟ้มกระดาษ  ปากกา  ตรายาง  หมึกเครื่องพิมพ์
ดินสอ กระดาษฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
  ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง  เช่น ฝายแม้ว ท่อพีวีซี ท่อคอนกรีต
เสริมเหลก็  ปูนซีเมนต์  หิน ทราย สังกะสี ไม้อัด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) งานเคหะ
และชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  ประเภทวัสดโุฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่ จ านวน     30,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี  
แผ่นป้ายผ้า  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อบต. เช่น งานป้ายเขต    
เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
10,000  บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  20,000  บาท 
 
งบลงทุน  รวม   195,000 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม  195,000 บาท 
     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า รวม  165,000 บาท 
        จัดซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสยีงตามสายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านปากห้วย จ านวน   50,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบ่้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 
จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

- เครื่องขยายเสียงก าลงัขยาย 650 W.RMS จ านวน 1 ตัว  
- ล าโพงยูนิตฮอรัน มีไลน์ 70/100 โวลต์  ขนาด 15 นิ้ว ก าลังวัตต์ 150 W จ านวน 10 ชุด 
- สายดรอปวาย  จ านวน 2 ม้วน 
- เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 ตัว 
- ไมล์ลอย จ านวน 1 ตัว 
- ปีไมล์  จ านวน 1 ตัว 
- สายสญัญาณ จ านวน 2 เส้น 

  (เนื่องจากไมม่ีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   
จัดซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านปากห้วย    จ านวน  55,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบ่้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่7 
จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

- เครื่องขยายเสียงก าลงัขยาย 650 W.RMS จ านวน 1 ตัว  
- ล าโพงยูนิตฮอรัน มีไลน์ 70/100 โวลต์  ขนาด 15 นิ้ว ก าลังวัตต์ 150 W จ านวน 10 ชุด 
- สายดรอปวาย  จ านวน 5 ม้วน 
- เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 ตัว 
- ไมล์ลอย จ านวน 1 ตัว 
- ปีไมล์  จ านวน 1 ตัว 

  (เนื่องจากไมม่ีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   
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จัดซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเมี่ยง    จ านวน 25,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบ่้าน บ้านเมี่ยง หมูท่ี่ 9 
จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

- ล าโพงยูนิตฮอรัน มีไลน์ 70/100 โวลต์  ขนาด 15 นิ้ว ก าลังวัตต์ 150 W จ านวน 8 ชุด 
- สายดรอปวาย  จ านวน 5 ม้วน 

  (เนื่องจากไมม่ีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   
จัดซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านเพชรโสภณ    จ านวน 35,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบ่้าน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 
10 จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

- เครื่องขยายเสียงก าลงัขยาย 650 W.RMS จ านวน 1 ตัว  
- ล าโพงยูนิตฮอรัน มีไลน์ 70/100 โวลต์  ขนาด 15 นิ้ว ก าลังวัตต์ 150 W จ านวน 4 ชุด 
- สายดรอปวาย  จ านวน 1 ม้วน 
- เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 ตัว 
- ไมล์สาย  จ านวน 2 ตัว 

  (เนื่องจากไมม่ีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
( 00240 ) งานเคหะและชุมชน  ( 00241 )ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   
 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รวม         30,000   บาท 
  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน     30,000  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2558 ) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240) งานเคหะและชุมชน (00241) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
          คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน 
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB ส าหรับแบบ L3 Cache 
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มหีนว่ยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 
1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 
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งานไฟฟ้าถนน รวม     90,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม    90,000 บาท 
  หมวดค่าวัสด ุ รวม   90,000 บาท 
  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน   90,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอดไฟ   เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอร์รี่วิทยุ  เสาอากาศวิทยุ   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 ) งานไฟฟ้าถนน  ( 00242 )  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน รวม   325,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม  190,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม  190,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
     ค่าโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติด จ านวน     10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรม
หรืออบรมให้แก่เยาวชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของสังคมประชาชนเข้าสู่อาเซียน  
     จ านวน     20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรม
หรืออบรมเตรียมความพร้อมของสังคมประชาชนเข้าสู่อาเซียนปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรแีละผู้สูงอายุ  จ านวน    40,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดอบรม 
กลุ่มอาชีพ  และผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านปากห้วย  กลุ่มเย็บที่นอน  กลุ่มน้ าพริกหนัง และกลุ่มอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      
( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการออกบริการเคลื่อนท่ี (อบต.เคลื่อนท่ี) จ านวน    20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่  และ
สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ค่าโครงการจัดกิจกรรมแก้ไขและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด    จ านวน  20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแก้ไขและป้องกันยาเสพติด
และการจัดระเบียบสังคม  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ( 00250 ) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการวันสตรีสากล/วันสตรีไทย จ านวน     10,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสตรี  สากล / สตรีไทย ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 )  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ฯลฯ จ านวน   30,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร/สภา อบต./ พนักงาน/ลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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          ค่าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนจัดสวัสดิการชุมชน ประจ าปี 2559   
          จ านวน    20,000  บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการจัดอบรม 
กลุ่มอาชีพ  และผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านปากห้วย  กลุ่มเย็บที่นอน  กลุ่มน้ าพริกหนัง และกลุ่มอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      
( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
         ค่าโครงการตุ้มโฮมภาคี วิถีเลย สู่หมู่บ้านพอเพียง ประจ าปี 2559        จ านวน  20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตุ้มโฮมภาคี วิถีเลย สู่หมู่บ้านพอเพียง 
ประจ าปี 2559  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  ( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
หมวดเงินอุดหนุน รวม  135,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม  135,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  135,000 บาท 
  ค่าโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว  จ านวน   30,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (หมายเหตุ:จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 
0023.3/ว5660 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       
( 00252 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแขง็เอาชนะยาเสพติด จ านวน30,000บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ า เภอตาม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติดอ าเภอท่าลี่  (หมายเหตุ:            
จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 0023.3/ว5660 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริม 
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ค่าโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ        จ านวน   30,000   บาท 
       (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม 
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ (หมายเหตุ:จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจาย
อ านาจระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 0023.3/ว5660 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 00252 )ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  ค่าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    จ านวน  20,000  บาท 
              (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสาน พลังแผ่นดินฯ (หมายเหตุ:จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 0023.3/ว5660 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ( 00252 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ค่าโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายไต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 15,000 บาท 
              (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าลี่  เพื่ออุดหนุนโครงการ
ประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายไต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(หมายเหตุ:จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 
0023.3/ว5660 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      
( 00252 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ค่าโครงการ TO BE NUMBER ONE    จ านวน 10,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนท่าลี่วิทยา (หมายเหตุ :จะด าเนินการเบิกจ่าย  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ลย 0023.3/ว5660    
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558) ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ( 00252 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ                    รวม     520,000   บาท 
งานกีฬาและนนัทนาการ  รวม     250,000 บาท 
 งบด าเนินการ                                                                รวม  250,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย                                                            รวม  250,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
   ค่าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน   250,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ,กีฬา 
อบต.สัมพันธ์ ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา  กีฬาเช่ือมความสามัคคีภายในหมู่บ้าน  ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้
สอยอื่นๆ วัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260 ) งานกีฬาและนันทนาการ  ( 00262 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    
 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม    270,000 บาท 
 งบด าเนินการ                                                               รวม    270,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม    270,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
   ค่าโครงการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาตา่งๆ จ านวน   200,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ   
ที่ อบต. ด าเนินการและเข้าร่วมจัดท า  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีและงานประเพณีต่าง ๆปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260 ) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ( 00263 )ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
   ค่าโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน     70,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ   เช่นค่าจัดซื้อของ
ช าร่วย   ค่าจัดสถานที่   และค่าวัสดุอื่น  เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมองเหน็
ความส าคัญของผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ( 00260 ) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ( 00263 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม    3,936,000 บาท 
 งบลงทุน   รวม  3,936,000 บาท 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง รวม  3,936,000 บาท 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม  3,148,400 บาท 
  โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมูบ้่าน-วัดสุวรรณาราม    หมู่ท่ี 1                                                                                               
                                                                                      จ านวน  409,400  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  24 ล าดับที่ 2) 
   (ค า ช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.75 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 675.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป                                

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไต้วัดโพนสัก  หมู่ท่ี 2     จ านวน  92,400  บาท 
            (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริม เหล็ก  ขนาดกว้าง 3 .00 เมตร ยาว 50.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่  150.00 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุ
ไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                

         โครงการก่อสร้างวางท่อประปาส่งน้ าเพ่ือการเกษตร สายห้วยสูบ  หมู่ท่ี 2 จ านวน 265,300 บาท                        
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 2 ) 

   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อประปา 
PE ช้ัน PN 4 ขนาดø5 นิ้ว ยาว 550 เมตร พร้อมระบบเปิด-
ปิดน้ า ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
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         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพระใหญ่  หมู่ท่ี 3  จ านวน   188,800 บาท 
        (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่  300.00  ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุ
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50  เมตร  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                

           โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองด า  หมู่ท่ี 3  
                                                                                                    จ านวน  74,300   บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U  ขนาดภายในกว้าง  0.25 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                

          โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น  หมู่ท่ี 4  จ านวน   307,200 บาท 
        (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 41 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างหอถัง 
   โครงสร้างท่อเหล็ก  ความสูง 12.00 เมตร  ตามแบบองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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    โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ าแคม    หมู่ท่ี 5      จ านวน  191,400  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  24 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 300.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

     โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรนาม่วง    หมู่ท่ี 5                        จ านวน  170,500  บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  62 ล าดับที่ 2) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล 

ขนาด ø 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบเทอร์ไบ ขนาด 
ø4 นิ้ว ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวUสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน 330,000 บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U  ขนาดภายในกว้าง  0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร และวางท่อระบายน้ า  ขนาด ø0.30 เมตร จ านวน 
120 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 50x50 เมตร จ านวน 10 บ่อ 
พร้อมบ่อพักตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ
ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางค าบ่อ  หมู่ท่ี 7               จ านวน  232,400  บาท 
              (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พื้นที่  360.00 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทาง
ข้างละ 0.00- 1.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป                                

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ซอยเจริญสว่าง หมู่ท่ี 8 จ านวน  200,000   บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 1) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็รปูตัว U  ขนาดภายในกว้าง  0.25 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร และวางท่อระบายน้ า ขนาด ø0.30 เมตร จ านวน 6 
ท่อน  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตายันต์  หมู่ท่ี 8          จ านวน  24,600  บาท 
              (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พื้นที่  42.00 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทาง
ข้างละ 0.00- 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ ก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป     
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด หมู่ท่ี 8      จ านวน  99,400  บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 2) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø0.60 เมตร จ านวน 7 แถว 
แถวละ 4 ท่อน รวม 28 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองผือก าหนดปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาจาน  หมู่ท่ี 9                 จ านวน  154,800  บาท 
              (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 ล าดับที่ 1 ) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริม เหล็ก  ขนาดกว้าง 3 .00 เมตร ยาว 85.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่  255.00 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุ
คัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  ก าหนดปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป           

      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงการ-ห้วยน้ าวัก หมู่ท่ี 9 จ านวน 220,000 บาท 
         (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 ล าดับที่ 2) 

(ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.30  เมตร  จ านวน 160 
ท่อน  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.50x0.50 
เมตร จ านวน 14 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนดปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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      โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรโสภณ    หมู่ท่ี 10       จ านวน 187,900  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  24 ล าดับที่ 2) 
   (ค า ช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 315.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 315.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนดปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง              รวม    787,600  บาท 
   ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ          จ านวน    300,000  บาท 

   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน , สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจ านวน 6 สถานี,ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดในเขตพื้นที่ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
            ค่าซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร       รวม    487,600    บาท 
  โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายห่อมคับ หมู่ท่ี 2           จ านวน    41,300   บาท 
           (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 3,000.00  
ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน 250.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

         โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายหาดยาว หมู่ท่ี 3           จ านวน    38,800   บาท 
           (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่ 4,000.00  
ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน 150.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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          โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายห้วยเดื่อ หมู่ท่ี 5           จ านวน    40,000   บาท 
           (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พื้นที่ 600.00  ตาราง
เมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จ านวน 85.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

        โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายนากกไฮ  หมู่ท่ี 7               จ านวน  45,000   บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นที่ 4,000.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จ านวน 
220.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

       โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายสถานีสูบน้ าเมี่ยง1  หมู่ท่ี 7         จ านวน  45,000   บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นที่ 3,000.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  จ านวน 
300.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายนาสีดา  หมู่ท่ี 7                     จ านวน  41,300   บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
พื้นที่ 3,000.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  จ านวน 
250.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

  โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายห้วยคอเต่า-สายห้วยป่าเปียก  หมู่ท่ี 8 จ านวน  38,000  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 
พื้นที่ 7,500.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป      

โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายนาเปาะ-สายบ่อแร่  หมู่ท่ี 8           จ านวน  38,000  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 
พื้นที่ 7,500.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป      
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     โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายนาใหญ่  หมู่ท่ี 10                       จ านวน   40,000  บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร พื้นที่ 
2,100.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวัสดุ
คัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  จ านวน 300.00 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312) ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

     โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายห้วยหามแล้ง  หมู่ท่ี 10                จ านวน  55,300   บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 
พื้นที่ 4,500.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  จ านวน 
300.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

          โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายอัศวินรีสอร์ท  หมู่ท่ี 10         จ านวน  64,900   บาท 
          (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1) 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร 
พื้นที่ 6,000.00  ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  
ลงวัสดุคัดเลือกบางจุดหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  จ านวน 
300.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                
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แผนงานการเกษตร 
 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม   120,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม    120,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม     90,000 บาท 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์   จ านวน   30,000 บาท 
                 (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดอบรมการผลิตเช้ือ
บิวเวอเรียในนาข้าว และผลิตเช้ือไตรโครเดอร์มาในมันส าปะหลัง ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนายุวเกษตรกร จ านวน   20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดอบรมให้         
ยุวเกษตรกร ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  จ านวน   20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมอบรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      จ านวน   20,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการท าเกษตรผสมผสาน ค่าปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
  หมวดค่าวัสด ุ รวม    30,000 บาท 
  ประเภทวัสดุการเกษตร รวม    30,000 บาท 
   ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน   30,000 บาท 
    (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ยบ ารุงพืช  กิ่งพันธ์ุไม้     
ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุในการท าโรงเพาะช า  ผ้าแสล็น  ถุงเพาะพันธ์ุกล้าไม้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  
 

 
 

 
 

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



 
 

-82- 
แผนงานงบกลาง 

หมวดงบกลาง รวม  1,231,195 บาท 
 หมวดงบกลาง รวม    974,195 บาท 
  หมวดงบกลาง รวม   974,195 บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน   280,000 บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง อบต.
จ านวน  35  อัตรา ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ านวน  125,010  บาท 
  (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

          ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                             จ านวน 180,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติด เช้ือเอดส์  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ  จ านวน   30  คน ๆ ละ  500  บาท /เดือน ๆ ละ 15,000  บาท จ านวน 12 เดือนปรากฏใน
แผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน   20,000  บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานงบกลาง       
( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน   243,977     บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินส ารองจา่ยกรณีเกิดสาธารณภัย  ที่เกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน  
ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสาธารณภัยต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งาน
งบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 118,070 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  125,907 บาท 
  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน   125,208   บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองผือ       
ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ          รวม   257,000 บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     จ านวน  177,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงิน  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และผู้ที่เกษียณอายุราชการเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 1% ของ
ประมาณการรายรับปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ประเภทเงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู             จ านวน  80,000 บาท 
   (ค าช้ีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครูและผู้ที่เกษียณอายุราชการ
เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูส่วนท้องถ่ิน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) งานงบกลาง (00411)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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