


หมวด  งบประมาณ 

ภาษีอากร (รายได้จัดเก็บเอง) 

1. ภาษีบ ารุงท้องที ่ 37,999.75 
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 64,209.00 
3. ภาษีป้าย 6,016.00 

รวม 108,224.75 



หมวด งบประมาณ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 426.80 
2. ค่าปรับผิดสัญญา - 
3. ค่าใบอนุญาตท าไม้ยาง - 
4. ค่าปรับจราจรทางบก 1,200.00 
5. ใบอนุญาตอ่ืน 360.00 
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 550.00 

รวม 2,536.80 



หมวด งบประมาณ 
รายได้จากทรัพย์สิน 
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 217,385.49 

รวม 217,385.49 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 

2. รายได้สาธารณูปโภคอื่น 5,880.00 
รวม 5,880.00 



หมวด งบประมาณ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 
1. ค่าขายเอกสารแบบแปลน 45,000.00 
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 69,980.00 

รวม 114,980.00 



หมวด งบประมาณ 
ภาษีอากร (รัฐบาลจัดสรร) 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9 

    -  ตามพระราชบัญญัติกระจายอ านาจฯ 
920,670.73 

9,514,511.47 
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 15,480.85 
3. ภาษีสุรา 517,984.81 
4. ภาษีสรรพสามติ 892,278.11 
5. ค่าภาคหลวงแร ่ 15,085.68 



หมวด งบประมาณ 
ภาษีอากร (รัฐบาลจัดสรร) 
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 24,201.89 
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 252,115.00 
8. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 285,093.30 

รวม 12,437,421.84 
เงินอุดหนุน 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 3,606,800.00 
รวม 3,606,800.00 



หมวด งบประมาณ 
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตัถุประสงค์ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,644,600.00 
2. สนับสนุนสวัสดิการแด่ผู้พิการ 644,000.00 
3. เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 139,652.00 
4. ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 32,700.00 
5. ประกันสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,635.00 
6. เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศปี 2558 

(ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 สายสุพรรณยนต์-บ้านทุ่งน้ าเค็ม) 1,032,406.00 



หมวด งบประมาณ 
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตัถุประสงค์ 
7. เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศปี 2557 

(ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายหนองโสน-บ้านห้วยรอบ) 1,569,000.00 
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,523,000.00 

รวม 8,586,993.00 
รวมรายได้ทั้งสิ้น 25,080,221.88 



หมวด  งบประมาณ 
1. งบกลาง 301,318.00 
2. เงินเดือน (ประจ า) 3,792,085.00 
3. เงินเดือน (การเมือง) 2,397,840.00 
4. ค่าตอบแทน 443,020.00 
5. ค่าใช้สอย 1,311,957.21 
6. ค่าวัสดุ 1,128,657.47 
7. ค่าสาธาณูปโภค 365,625.30 
8 เงินอุดหนุน 390,800.00 



หมวด งบประมาณ 
9. ค่าครุภัณฑ ์ 432,835.00 

10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,810,400.00 
11. รายจ่ายอื่น  18,000.00 

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น(ตามประมาณการ) 12,383,537.98 



หมวด  งบประมาณ 

1. งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,644,600.00 
2. งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ 644,000.00 
3. งบกลาง-ประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1,635.00 
4. เงินเดือน-ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 32,700.00 
5. เงินเดือน(ประจ า)-ครูผู้ดูแลเด็ก 139,652.00 
6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 2,600,000.00 
7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 1,523,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 

หมวดงบกลาง - 
  1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 112,000.00   
  2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,318.00 
  3. เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็น - 
  4. เงินสมทบเข้าหลักประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่น 68,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
  5.  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หนองไผ่ 50,000.00 
  6.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  - 
       -  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 
       -  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการตาม 
         นโยบายของรัฐบาล (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค)์ 

 
644,000.00 

       -  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม 
          นโยบายของรัฐบาล(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค)์ 3,644,600.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 

เงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)และ(ฝ่ายประจ า) 

  1.  เงินเดือน ค่าตอบแทน คณะผู้บริหารและ
ฝ่ายสภา อบต.หนองไผ่  2,397,840.00 
  2.  เงินเดือน  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
ส่วนต าบล 3,792,085.00 
  3. ค่าตอบแทน 443,020.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 

 หมวดค่าตอบแทน 
   1. ค่าเช่าบ้าน 101,600.00 
  2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,3700.00 
  3. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 16,000.00 
  4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกครู
ผู้ดูแลเด็ก 3,800.00 
   5.ค่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 313,250.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าใชส้อย 
  1. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
       -  ค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนาฯ    73,000.00  
       -  ค่าจ้างเหมาท าอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 108,000.00 
       -  ค่าจ้างเหมายาม คนสวน  แม่บ้าน  
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  รถ EMS      407,700.00  
       -  ค่าจ้างประดับไฟ ธงตราสัญลักษณ์ฯ ใน
วันที่  5  ธันวาคม  และ 12  สิงหาคม 30,000.00 
       -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 26,112.60 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าใชส้อย 
  1. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
       -  ค่าจ้างเหมาพิมพ์ปฏิทิน ปี 2558 28,000.00 
       - ค่าจ้างท าเว็ปไซต ์ 35,000.00 
  2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 
        -  ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น หรือ 
           คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ 13,160.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
  3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน - 
         - โครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโวฯ 22,700.00 

          - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงฯ 15,800.00 
          - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ 
             วันผู้สูงอายุ  39,150.00 

          - โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาฯ  24,345.00 

           - โครงการวันเด็ก 24,700.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
  3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน - 
         - โครงการฝึกอบรมแพทย์ฉุกเฉิน 14,520.00 

          - โครงการปลูกหญ้าแฝก 21,855.00 

          - โครงการฝึกทบทวน อปพร. 99,670.00 

           - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14,924.00 

           - โครงการงานบุญเดือนสาม 5,000.00 

           -โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย 24,863.70 

           -โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 21,340.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
       ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
          - โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนเทศกาล 4,020.00 
          -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 53,630.00 
          - ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลาวันปิยมหาราช 1,000.00 
          - โครงการประชาคมแผนสามปี 11,830.00 
          -  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ 73,388.00 
          -  โครงการวันแม ่ 1,500.00 
          -  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 41,894.20 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
  4.  ค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
       -ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ ์ 20,085.00 
       -ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายใน อบต. 10,600.00 
       -ค่าตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
           รถกู้ชพี – กู้ภัย  และรถจักยานยนต์ 38,852.71 
       -ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า 5,317.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าวัสด ุ
  1. วัสดุส านักงาน 
      -  หนังสือพิมพห์มู่บ้าน และส านักงาน อบต. 73,000.00 
      -  น้ าด่ืมส านักงาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,124.00 
      -  วัสดุส านักงาน 243,181.69 
       -  จัดซื้อโต๊ะ  เก้าอ้ี   3,000.00 
       -  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 8,455.00 



หมวด /ประเภท  งบประมาณ 
 หมวดค่าวสัด ุ
 2. วัสดุงานบ้านงานครัว 
     -  วัสดุงานบ้านงานครัว   37,351.00 
 3. วัสดุยานพาหนะขนส่ง 52,700.00   
 4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,ป้องกันภัยไฟฟ้า,ถังเคมีดับเพลิง 28,150.00 
 5. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
      -  วัสดุเชื้อเพลิงรถกู้ชีพ-กู้ภัย  รถบรรทกุน้ า 
         รถยนต์  รถจักยานยนต ์และเครื่องตัดหญ้า  171,586.50 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
   5. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
      -  วัสดุเช้ือเพลิงสนับสนุนเครื่องจักรกล 
        อบจ.อุทัยธานี 136,851.00 
  6.  วัสดุคอมพิวเตอร์ 141,860.00 
  7. วัสดุการเกษตร 8,595.00 
  8. วัสดุกีฬา - 
  9. วัสดุการศึกษา 42,500.00 
10.  อาหารเสริม (นม) 138,980.10 
11. วัสดุก่อสร้าง 37,323.18 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  1. ค่าไฟฟ้า 250,682.30 
  2. ค่าโทรศัพท์ 6,313.00 
  3. ค่าอินเตอร์เน็ตต าบล 84,744.00 
  4. ค่าไปรษณีย ์ 3,984.00 
  5. ค่าน้ าประปา 19,902.00 
 หมวดเงินอดุหนุน 
  1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนอง
ระแหงเหนือ 203,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
  2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองไผ่ 60,300.00 
  5. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดฯ 10,000.00 
  6. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
      ยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี 25,000.00 
  7.  อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.1-9   67,500.00 
  8.  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท.(อบต.ท่าโพ) 25,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าครภุัณฑ ์ - 
            - ซื้อกล้องถ่ายรูป 6,500.00 
            - ซื้อล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล 10,000.00 
            - ซื้อสายน้ าดับเพลิง 30,000.00 
            - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 32,300.00 
            - ซื้อเครื่องครุภัณฑ์ส านักงาน 61,000.00 
            - ค่าพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 22,500.00 
            - ค่าครุภัณฑ์น่ังร้าน 74,535.00 
            - ค่าโทรทัศน์สี 13,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดค่าครภุัณฑ ์ - 
            - ซื้อเต้นท์  3  หลงั 99,000.00 
            - ซื้อเครื่องเสียง 75,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
 หมวดที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง - 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 110,000.00 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 110,000.00 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 3 110,000.00 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 332,000.00 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 209,800.00 

           -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 110,000.00 
           -  ปรับปรุงพร้อมติดตั้งถังกรองน้ าสนิมเหล็ก
ระบบประปา หมู่ที่ 8 107,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 

           -  โครงการก่อสร้างหอถังสูงหมูท่ี่  9 151,000.00 

           -  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 95,000.00 
           -  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 1,2,3,4 
5,7,8,9 293,400.00 

          - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และ อบต. 80,600.00 

          - ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6 52,600.00 

          - ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 6,8,9 49,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ อบต.   

      1. ก่อสรา้งถนน คสล. หมูท่ี่ 3 1,031,000.00 

      2. ก่อสรา้งถนน คสล. หมูท่ี่ 4 1,569,000.00 

      3. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กฯ 1,523,000.00 

      4. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านคนพิการ (งบ พม.) 80,000.00 

      5. เศรษฐกิจชุมชน  900,000.00 

      6. ฝึกอบรมเกษตรปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยยาชีวภาพ  30,000.00 



หมวด /ประเภท งบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ อบต.   

       7. อบรมส่งเสรมิความรู้ผู้สูงวัยต าบลหนองไผ่ใส
ใจสุขภาพโดยใช้สมุนไพรบ าบัด 18,400.00 

      8. เงินช่วยเหลือภัยแล้ง (งบเกษตรขุดลอก) 1,000,000.00 




