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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ของ 
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อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
------------------ 

 

ท่าน  ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
 
  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ดังต่อไปนี้ 
 
 1. สถานะการคลัง 
                               ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยได้ประมาณการรายรับไว้  
จ านวน  20,050,000.-   บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้จ านวน  
20,050,000.-  บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่ง
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุลนอกจากนั้น  ขณะนี้
องค์กาบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่  527,509.99.-   บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีจ านวนจ ากัด

เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
ก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
ประการ 
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2.1  รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   20,050,000  บาท 

รายรับ 
รับจรงิ 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

หมายเหต ุ

ก. รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร 
     1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่
     1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
     1.3 ภาษีป้าย 
     1.4 อากรการฆ่าสัตว์ 
     1.5ภาษีสุรา 
     1.6ภาษีสรรพสามิตร 
     1.7ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและที่ดนิ 
     1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     1.9ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
    1.10 ภาษีน้ ามัน 
    1.11ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
    1.12ค่าภาคหลวงแร ่

ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 
     1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเลน่พนัน 
     1.2 คา่ธรรมเนียมเกบ็ ขน อจุจาระ ส่ิงปฏิกูล 
     1.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ    
            จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรอืสะสมอาหาร 
     1.4 ค่าปรบัการผิดสัญญา 
     1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที ่
           อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3. หมวดรายได้เบด็เตลด็ 
    3.1 ค่าขายแบบแปลน 
    3.2 รายได้เบด็เตลด็อื่น 
ค. รายได้จากเงินทุน 
ง. เงินช่วยเหลือ 
1. เงินอุดหนนุทั่วไป 
2.เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 

3.เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ฯ 

 
 

43,336.77.- 
16,525.- 
8,142.- 

- 
660,292.65.- 
1,811,366.84- 

675,470.- 
6,637,003.82.- 

- 
33,728.89- 
24,347.17.- 
7,269.06.- 

 
 

20.- 
3,000.- 

- 
 

85,704.- 
 

1,500.- 
 

31,545.53- 
 

130,500.- 
1,72260- 

 
 

6,336,321.- 
10,900,347.56.- 

- 

 
 

45,000.- 
17,000.- 
8,500.- 

- 
580,000.- 

1,320,000.- 
500,000.- 

5,200,000.- 
- 

50,000.- 
15,000.- 
14,000.- 

 
 
- 

3,000.- 
 

500.- 
10,000.- 

 
5,000.- 

 
40,000.- 

 
130,000.- 

2,000.- 
- 
 

10,269,750.- 
1,790,250.- 

- 

 
 

50,000.- 
17,000.- 
8,000.- 

- 
600,000.- 

1,600,000.- 
800,000.- 

3,800,000.- 
- 

32,000.- 
10,000.- 
30,000.- 

 
 
- 

3,000.- 
 

1,000.- 
2,000.- 

 
17,000.- 

 
20,000.- 

 
80,000.- 
30,000.- 

- 
 

11,250,570.- 
1,699,430.- 

- 

 

รวม 27,408,142.65 20,000,000.-  20,050,000.-  
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 2.2 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

หมายเหตุ 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
-  แผนงานบริหารทั่วไป 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-  แผนงานการศึกษา 
-  แผนงานสาธารณสุข 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-  แผนงานเคหะชุมชน 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
-  แผนงานการเกษตร 
-  แผนงานการพาณิชย์ 

4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
-  แผนงานงบกลาง 
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
6,729,549.90.- 

664,281.- 
 

3,408,773.42 
281,250.- 
10,000.- 

1,369,627.- 
490,262.- 

 
435,000.- 

 
375,000.- 

977,513.90.- 
- 

 
4,699,345.- 

- 

 
6,733,540.- 
617,640.- 

 
4,344,820.- 
390,000.- 
20,000.- 

1,133,270.- 
719,440.- 

 
740,000.- 

 
840,000.- 
903,890.- 

- 
 

3,557,400.- 
- 

 
7,346,080.- 
845,000.- 

 
4,273,370.- 
598,840.- 
20,000.- 

1,246,080.- 
392,920.- 

 
330,000.- 

 
2,580,600.- 
667,120.- 

- 
 

1,749,990.- 
- 

 

รวม 19,440,602.22 20,000,000.- 20,050,000.-  
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 2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

หมายเหต ุ

1. รายจ่ายงบกลาง 
2. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 
3. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงนิอุดหนุน 
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
8. หมวดรายจ่ายอ่ืน 
9. เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

4,699,345.92.- 
3,512,403.- 
785,357.88.- 

6,499,081.41.- 
191,853.- 

3,253,349.- 
342,171.43.- 

376,400.- 
- 

3,557,400.- 
3,630,450.- 
1,107,840.- 
7,892,910.- 
251,000.- 

2,524,400.- 
1,036,000.- 

- 
- 

1,749,990.- 
3,983,400.- 
1,512,720.- 
6,040,160.- 
307,000.- 

2,480,900.- 
2,276,400.- 

- 
1,699,430.- 

 

รวม 26,933,162.22 20,000,000.- 20,050,000.-  

 
2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่น าไปตั้งงบประมาณ) 

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2554 

(เปน็เงนิ / บาท) 
ปี 2555 

(เปน็เงนิ / บาท) 

1. เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
2. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 

- 
- 

4,159,936.- 
573,844.98.- 

3,738,000.- 
- 

รวม  4,733,780.- 3,738,000.- 

 
2.4 รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบคุคลที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555   ตั้งจา่ยรวมทั้งส้ิน  6,085,120.- บาท  แยกเป็น  
 1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจ า   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน       3,983,400.-  บาท 
 2. ค่าจ้างช่ัวคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน      1,512,720.-  บาท 
 3. ค่ารักษาพยาบาล     ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน        170,000.-  บาท
 4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุร   ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน          65,000.-  บาท 
 5. ค่าเช่าบ้าน     ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน           41,000.-  บาท 
 5. เงินสมทบกองทนุหลักประกันสังคม  ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน         200,000.-  บาท 
 6. เงินประจ าต าแหน่ง    ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน           42,000.-  บาท 
 7. เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน         71,000.-  บาท 
คิดเป็นร้อยละ  30.34  ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินในบัญชีส ารองรายรับ)  
 

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกมลาไสย ไม่มีภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
ของ 

 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
----------------------------- 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   20,050,000.-   ยอดรวม 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก.ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม        8,191,080.- บาท 

1. แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม    7,346,080.- บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม       845,000.- บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม 6,861,210.- บาท 
1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม    4,273,370.- บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม       598,840.- บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม         20,000.- บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม    1,246,080.- บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม       392,920.- บาท 
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม       330,000.- บาท 

ค.ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม 3,247,720.- บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม      2,580,600.- บาท 
2. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม        667,120.- บาท 

ง.ด้านการด าเนินงานอ่ืน   ยอดรวม  1,749,990.- บาท 
1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม     1,749,990.-  บาท 

 
เหตุผล 

  เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ ์
----------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบนั จึงตรา
ข้อบัญญตัิงบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยและโดยอนุมัติของนายอ าเภอ
กมลาไสย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบญัญัติต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555” 
  ข้อ 2. ข้อบญัญัติต าบลนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   20,050,000.- 
บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ก.ด้านบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม     7,346,080.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม        845,000.- บาท 

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    4,273,370.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       598,840.- บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์   ยอดรวม         20,000.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม       392,920.- บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    1,246,080.- บาท 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม       330,000.- บาท 

ค.ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  ยอดรวม     2,580,600.- บาท 
- แผนงานการเกษตร   ยอดรวม        667,120.- บาท 

ง.การด าเนินงานอืน่ 
- แผนงานงบกลาง    ยอดรวม     1,749,990.- บาท 

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 
ข้อ 5. ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกมลาไสยปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่ไดอ้นุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกมลาไสย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้
อนุมัต ิ

 
(ลงนาม)        (ลงนาม) 
 (นายธนูสินธุ์  ไชยสิริ)      (นายสุคณาพันธ  นาใจดี) 
    ต าแหน่ง นายอ าเภอกมลาไสย     ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
ของ 

 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 ประมาณการรายรับ 
 รายจ่ายตามแผนงาน 
 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
----------------------------- 

ก. รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษี ยอดรวม    6,947,000.-  บาท 

 1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่  ตั้งไว้  50,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะ
จัดเก็บได้รับสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากการแบ่งแยกที่ดินมรดก 
 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งไว้ 17,000.- บาท ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิมกับปีที่งบประมาณที่ผ่านมา 
 1.3 ภาษีป้าย  ตั้งไว้ 8,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้ลดลง 
 1.4 ภาษีสุรา ตั้งไว้ 600,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.5 ภาษีสรรพสามิต  ตั้งไว้ 1,600,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตั้งไว้ 3,800,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรลดลง 
 1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  ตั้งไว้ 800,000.- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.8 ภาษีน้ ามัน ต้ังไว้ 32,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง 
 1.9 ค่าภาคหลวงแร่  ตั้งไว้ 30,000.- บาท ประมาณการไวสู้งกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.10  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 10,000.- ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง 
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ข. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร  ยอดรวม  153,000.-  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  ยอดรวม 23,000.- บาท แยกเป็น 
 1.1 ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  2,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่า
จะได้รับลดลง 
 1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ตั้งไว้ 3,000.- บาท ประมาณไว้เท่ากับปีที่แล้ว
เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บเท่าเดิม 
 1.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร  ตั้งไว้ 
1,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเท่าเพิ่มขึ้น 
 1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 17,000.- บาท 
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น 
 

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ยอดรวม 20,000.- บาท  แยกเปน็ 
 2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 20,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก
คาดวา่จะได้รับลดลง 
 

 3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  ไม่ได้ต้ังรับไว้ 
 

 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ยอดรวม  110,000.- บาท  แยกเป็น 
  4.1 ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  80,000.- บาท  ประมาณการไว้ลดลง เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน จ านวน 30,000.- บาท ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นเน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เพิ่มจากปีงบประมาณที่แล้ว 
 

ค. รายได้จากทุน  ไม่ได้ต้ังรับไว้ 
 

ง. เงินช่วยเหลือ  ยอดรวม 12,950,000.- บาท  แยกเป็น 
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้  11,250,570.- บาท ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตั้งไว้ 1,699,430.- บาท ประมาณการไว้ลดลง เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรลดลง 
 

จ. เงินได้อ่ืน ไม่ได้ต้ังรับไว้ 
 

---------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
 รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อการบริหารงานเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานที่ท า 
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง 
2. การเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณ 
3. การด าเนินกิจการสภาและการประชุมสภา 
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดท างบประมาณ 
5. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   งบประมาณรวม      6,108,160.-         บาท 
2. ส่วนการคลัง      งบประมาณรวม      1,237,920.-         บาท 

รวม       7,346,080.-        บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงาน  บริหารท่ัวไป 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริหารงานคลัง 

1,832,640.- 
820,320.- 

634,320.- 
111,600 

3,377,800.- 
294,000.- 

222,000.- 
5,000.- 

- 
7,000.- 

- 
- 

41,400.- 
- 

6,108,160.- 
1,237,920.- 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 

 

รวม 2,652,960.- 745,920.- 3,671,800.- 227,000.- 7,000.- - 41,400.- 7,346,080.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
 รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีท า 
1. สนับสนุนการจัดฝึกอบรม อปพร./ฝึกทบทวนและระงับสาธารณภัย 
2. งานสนับสนุนและรักษาความสงบภายใน 
3. งานสงเคราะห์ช่วยเหลือและป้องกันสาธารณภัย 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม    845,000.-   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอคัคีภัย 

231,600.- 113,400.- 500,000.- - - - - 845,000.- ส านักงานปลัด 00123 

รวม 231,600.- 113,400.- 500,000.- - - - - 845,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  การศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 – 6  ได้มีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 

งานท่ีท า 
1. สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. จัดหาอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนประถม 
3. สนับสนุนค่าพาหนะแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
5. อุดหนุนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ส าหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม  4,273,370.-    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศึกษา 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- บริหารทั่วไป 
- งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

157,440.- 
- 

122,880.- 
243,960.- 

136,400.- 
1,575,290.- 

- 
- 

- 
2,037,400.- 

- 
- 

- 
- 

416,720.- 
3,856,650.- 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

00211 
00214 

รวม 157,440.- 366,840.- 1,711,690.- - 2,037,400.- - - 4,273,370.-   

 
 

 
 
 



 19 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการป้องกันและระงับโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เพื่อให้การรณรงค์และป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีท า 
1. จัดซื้อสารเคมีและทรายอะเบทเพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
2. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปฏิบัติงาน 
3. จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ 
4. รณรงค์และป้องกันไข้หวัดนก 
5. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
6. รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 
7. จัดสวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (อสม) 
8. จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม   598,840.-      บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

153,840.- - 325,000.- - 120,000.- - - 598,840.- ส านักงานปลัด 00221 

รวม 153,840.- - 325,000.- - 120,000.- - - 598,840.-   

 
 
 
 
 



 21 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและมีสวัสดิการที่เหมาะสมในการด ารงชีพ 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเร่ืองสวัสดิการ 

งานท่ีท า 
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามหลักเกณฑ์ 
5. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือเงินสงเคราะห์กองทุนผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม   20,000.-    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

- - - - 20,000.- - - 20,000.- ส านักปลัด 00232 

รวม - - - - 20,000.- - - 20,000.-   

 
 
 
 
 



 23 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มีกลุ่มพลังมวลชนเพื่อร่วมต่อต้านยาเสพติด 
3. เพื่อให้การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

งานท่ีท า 
1. สนับสนุนกิจกรรมเวทีประชาคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพ 
3. จัดฝึกอบรม / วิจัยการเกษตรอินทรีย์ (ปุ๋ยชีวภาพ) 
4. จัดฝึกอบรกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม   392,920.-        บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
เงินเดอืน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานสนับสนุนและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน 

145,680.- 
 

102,240.- 145,000.- - - - - 392,920.- ส านักงานปลัด 00252 

รวม 145,680.- 102,240.- 145,000.- - - - - 392,920.-   

 
 
 
 
 



 25 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสมและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้มีการรักษาความสะอาดในชุมชนตามลักษณะสุขอนามัยที่ดี 
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีที่อยู่ถาวรและสะอาดถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 

งานท่ีท า 
 ก่อสร้างถนน สะพาน คลองส่งน้ า และการปรับปรุงซ่อมแซม 
 การเก็บขยะมูลฝอยและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
 การบูรณะ ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม   1,246,080.-      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
- งานไฟฟ้าถนน 

486,840.- 
 
- 

102,240.- 
 
- 

197,000.- 
 

78,500.- 

- 
 

80,000.- 

150,000.- 
 

116,500.- 

- 
 
- 

35,000 
 
- 

971,080,.- 
 

275,000,.- 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 

00241 
 

00241 

รวม 486,840.- 102,240.- 275,500.- 80,000.- 266,500.- - - 1,246,080.-   

 
 
 
 
 



 27 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของเยาวชนประชาชนในพื้นที่ 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีของ อปท.ใกล้เคียง อ าเภอ และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

งานท่ีท า 
1. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและประเพณี 
2. การจัดการแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี 
3. การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ และ กฬีาอ าเภอกมลาไสย 
4. การสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีแข่งเรือ 
5. การสนับสนุนงบประมาณงานพระราษฎรบริหาร ฯ 
6. การสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู (เทศบาลหนองแปน) 
7. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “ฮีต 12 คลอง 14” 
8. การจัดงาน สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม  330,000.- บาท 



 28 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานสนับสนุนประเพณี 

- 
- 

- 
- 

300,000.- 
- 

- 
- 

- 
30,000.- 

- 
- 

- 
- 

300,000.- 
30,000.- 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

00262 
00263 

รวม - - 300,000.- - 30,000.- - - 330,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการควบคุม ออกแบบการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้งานตรวจสอบการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้งานควบคุมและการบ ารุงทาง / เคร่ืองจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีท า 
1. สนับสนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมตามโครงการต่าง ๆ 
2. ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน และ พื้นที่รอบนอก 
3. ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน, ระหว่างหมู่บ้าน และ พื้นที่การเกษตร 
4. งานบูรณะเส้นทางคมนาคมที่ได้รับถ่ายโอน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม  2,580,600.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - 460,600.- - - - 2,120,000.- 2,580,600.- ส่วนโยธา 00312 

รวม - - 460,600.- - - - 2,120,000.- 2,580,600.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงาน  การเกษตร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาการการบริการด้านการเกษตร 
4. เพื่อส่งเสริมและวางแผนการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีท า 
1. งานบริหารงานบุคคล 
2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย ในการจัดงานหรือนิทรรศการการเกษตรก้าวหน้า 
3. งานส่งเสริมเกษตรกรในการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเขา้ประกวดในงานเกษตรผสมผสาน 
4. งานส่งเสริมและป้องกันการระบาดของโรคระบาดพืชและสัตว์ 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม       317,120.-    บาท 

ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม       350,000.-        บาท 
                                                                                                   รวม          667,120.-     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงาน  การเกษตร 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
 

155,040.- 
- 

  82,080.- 
- 

80,000.- 
270,000.- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
80,000.- 

317,120.- 
350,000.- 

ส านักงานปลัด 
ส่วนโยธา 

00321 
00321 

รวม 155,040.-   82,080.- 350,000.- - - - 80,000.- 667,120.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การด าเนินการอื่น 
แผนงาน  งบกลาง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานที่มิใช้ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีท า 
1. ปฏิบัตงิานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
2. ตั้งเงินส ารองจ่ายไว้ใช้ในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า 
3. สมทบค่ากระแสไฟฟ้า 
4. สมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย 
5. เงินกองทุนเพื่อการศึกษา 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ รวม   1,749,990.-   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การด าเนินการอื่น ๆ 

แผนงาน  งบกลาง 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้าง 

รวม 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญช ี

- งานงบกลาง 
- เงินสมทบกองทนุ (กทบ.) 
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า 
ศูนย์สูบน้ า ฯ 
- เงินสมทบกองสวัสดิการ
ชุมชน(กองทุนผู้สูงอายุ) 
- เงินสมทบกองทนุสุขภาพ ฯ 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
- เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์
- เงินสมทบประกันสังคม 

       252,990.- 
71,000.- 
400,000.- 

 
100,000.- 

 
60,000.- 

516,000,.- 
120,000.- 
30,000.- 
200,000.- 

  

รวม        1,749,990.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส านักงานปลัด   

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  12,885,410.-  บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้  รวม  12,844,010.- บาท  แยกเป็น 

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้ รวม  2,592,240.- บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้   ตั้งไว้  2,163,840.- บาท  แยกเป็น 
(1) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   254,880   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดอืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  11,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (3)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   238,320.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  
 (4)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  11,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(5)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   216,720.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 (6)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  9,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (7)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  223,080.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 (8) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  8,520.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน 
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 (9)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  112,080.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 (10) เงนิปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  4,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 (11)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (12) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  9,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจ านวน  
1 อัตรา รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (13) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   139,440.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
บุคลากร  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (14) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  7,440.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  บุคลากร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (15)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   960,.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  บุคลากร  จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (16) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง บุคลากร จ านวน 1 อัตรา รวม 12  เดือน  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (17)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   132,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 (18)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  7,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 (19) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   8,400.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร 
 (20) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  7,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 (21)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   135,720.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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 (22)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  7,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (23)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  8,400.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   
 (24) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1  อัตรา รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (25)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   139,440.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (26)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  7,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (27)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  960.-   บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
 (28) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1  อัตรา รวม 12  
เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (29)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  107,160.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา  รวม  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (30) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  4,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (31)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (32)  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  8,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา รวม 
12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (33)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  119,520.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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(34)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  5,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ

พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 (35)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (36)  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา  
รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (37)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  116,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (28)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งไว้  5,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (39)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 (40)  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา  
รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

-  เงินเดือนผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้   428,400.- บาท   แยกเป็น 
     -  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  428,000 บาท ส าหรับจ่าย
เป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  84,000.-  บาท  แยกเป็น 
-  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร    ตั้งไว้     42,000.-   บาท    ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่   

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 7) จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 -  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  ตั้งไว้   42,000   บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวม 12 เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

1.3  หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้  รวม  1,298,880.- บาท  แยกเป็น 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้   1,134,720.- บาท  แยกเป็น 

 (1)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้    95,400.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
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 (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน 
 (3) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  93,600.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (4)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (5) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  95,400.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (6)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (7) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  93,600.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (8)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (9)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  95,400.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (10)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ   ตั้งไว้  18,000.-  บาท    ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 (11)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  78,360.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (12)  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  23,880.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 (13)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  78,360.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
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 (14) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   23,880.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (15)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  104,880.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน  1 อัตรา  รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 
 (16) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (17) เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  243,960.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ พช.ถ่ายโอน)  จ านวน  2  อัตรา  รวม  12 
เดือน แยกเป็น  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิปริญญาตรี) หัวหน้าศูนย์ ฯ จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน        132,480.- บาท 
1. ค่าจ้าง  อัตราเดือนละ 9,540.-  บาท จ านวน 12 เดือน   เป็นเงิน          114,480.- บาท 
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพ  อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน   18,000.- บาท 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน    114,480.-  บาท 
1. ค่าจ้าง  อัตราเดือนละ  7,790.- บาท จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน       93,480.- บาท 
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพ  อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  18,000.- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้   164,160.- บาท  แยกเป็น 
(1)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 64,080.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง 

นักการภารโรง  จ านวน  1  อัตรา  รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(2)   เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน 

จ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  นักการภารโรง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(3)  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  64,080.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 

ต าแหน่งคนงานเคร่ืองสูบน้ า  จ านวน  1  อัตรา  รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(4)   เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน 

จ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานเคร่ืองสูบน้ า   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
1.4  หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม   6,439,490.- บาท  แยกเป็น 
 1.4.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้     2,002,800.- บาท  แยกเป็น 

          (1) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งผู้บริหาร  ตั้งไว้   42,000   บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษประจ าต าแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวม 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

 (2) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว้  1,643,800.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
2.1  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน      112,000.-   บาท 
2.2  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน     91,800.-      บาท 
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2.3   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน      72,000.-     บาท 
2.4   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 19 อัตรา เป็นเงิน   1,368,000.-   บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 (3) ประเภทค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้  176,000- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  22  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 (4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 30,000- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่
บุตรของพนักงานส่วนต าบล ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 (5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 50,000- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนต าบลและคณะผู้บริหาร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 (6) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 41,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 (7) ประเภทเงินค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ., กชช.2ค  ตั้งไว้ 20,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จปฐ. กชช.2ค  ปรากฏในแผนงาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 1.4.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ รวม  2,825,450.- บาท  แยกเป็น 
 ก.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 361,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
  (1) ค่ารับรอง ตั้งไว้    35,000.-  บาท  

1.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน 10,000.-    บาท 
1.2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเป็นเงิน  

25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือรัฐพิธีและวันส าคัญ เช่น จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เป็นต้น เป็นเงิน 20,000.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล  เป็นเงิน    70,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ ประจ าปี   ตั้งไว ้70,000.-  
บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องทีส่ามัคคีสัมพันธ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                           (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต้ังไว้  30,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือร่วมประเพณีส าคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เป็นเงิน 30,000.- 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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(7) ค่าส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   เป็นเงิน  80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (8)  ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  เป็นเงิน  26,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 ข.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้   375,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
  (1) ค่าเย็บหนังสือ จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอ่ืนๆ 
 เป็นเงิน   20,000  บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ     เป็นเงิน    2,000  บาท 
  (3) ค่าล้างฟิล์ม อัดวิดีโอ  ตั้งไว้ 2,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม อัดวิดีโอและอ่ืน ๆ 
                       (4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เป็นเงิน   10,000  บาท 
                        (5) ค่าส ารวจตรวจสอบเขต/จัดท าแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ รังวัด ฯลฯ   เป็นเงิน  20,000  บาท 
                       (6)  ค่าธรรมเนียมเว็บไซด์ อบต.  เป็นเงิน   5,000   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
  (7)  ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ฯ ตามโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา” 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  216,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  แยกเป็น 
   -  จ้างเหมาบริการคนงานท าความสะอาด  จ านวน 1 อัตรา 
   -  จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
   - จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
   -  จ้างเหมาบริการงานขับรถกู้ชีพ จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
         ค. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 2,039,050                          
บาท    แยกเป็น 
               (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้    60,000  บาท ส าหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
                     (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้    400,000  บาท ส าหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร . ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
               (3) ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้   60,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป 
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                (4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตั้งไว้  100,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ าป่าไหลหลาก  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
               (5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด  ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
               (6)  ค่าใช้จ่ายในการออกร้าน  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าผลิตภัณฑ์ OTOP ไป
ออกร้านประกวดในงานพระราษฎรบริหารฯ  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร 
              (7)  ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
                (8)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควัน และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                       (9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันไข้หวัดนก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น การฉีดยาป้องกัน  และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข 
                       (10)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  เป็นเงิน   10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                      (11) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบต.และบริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่  ตั้งไว้  เป็นเงิน  30,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการออกหน่วย อบต.และบริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
               (12)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่
จัดเก็บ จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                (13)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน อบต. / แผนชุมชน  ตั้งไว้  30,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล และการประชาคมอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
                (14)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                (15)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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                     (16)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์  ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
  (17)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    ตั้งไว้   50,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
  (18) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  
30,000    บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นกลางในการตรวจรับรอง ฯ เพื่อ
ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  (19)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจ าปี ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการลอยกระทงประจ าปี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
  (20) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันของชาติ  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (21) ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  ตั้งไว้  270.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็กไป
สถานพยาบาล ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  27  คน อัตราคนละ 10 บาท / ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
          (22) ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  ตั้งไว้  1,300.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็ก
ไปสถานพยาบาล ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  130  คน อัตราคนละ 10 บาท / ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   (23)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  36,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก        
จ านวน  12  อัตราๆ ละ  3,000  บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  (24)  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้   98,280.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พช.เดิม) 
                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  ศูนย์  จ านวน  280  วัน  จ านวน  27 คน ๆ ละ 13 บาท  เป็นเงิน  98,280.-  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                      (25)  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  473,200.-  บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมศาสนา) 
                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4  ศูนย์ จ านวน  280  วัน เป็นเงิน  473,200.- บาท  แยกเป็น 
                                   (1)  ศูนย์ ฯ วัดข้าวหลาม จ านวน 39  คนๆ ละ   13  บาท   เป็นเงิน  141,960.- บาท 
                                   (2)  ศูนย์ ฯ วัดสงยาง      จ านวน  21  คนๆ ละ  13  บาท   เป็นเงิน   76,440.-   บาท 
                                   (3)  ศูนย์ ฯ วัดดอนยูง     จ านวน 48  คนๆ ละ  13  บาท   เป็นเงิน   174,720.- บาท 
                                   (4)  ศูนย์ ฯ วัดโปโล       จ านวน  22  คนๆ ละ  13  บาท   เป็นเงิน     80,080.- บาท 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
  (26)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้  350,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
             ง.  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้   50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                       (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ระบบกระจายข่าว  คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เคร่ืองโทรสาร อินเตอร์เน็ตต าบล เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
   (2)  ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม, ปรับปรุงอาคารที่
ท าการ อบต.กมลาไสย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
            1.4.3 ค่าวัสดุ    ตั้งไว้  รวม   1,611,240.-  บาท  แยกเป็น 
                (1) ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
               (2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  939,140.- บาท   แยกเป็น 
                           -  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  20,000  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  
แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก    น้ ายาล้างจาน  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จ านวน 14,280  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
                          -  ประเภทอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้   919,140.-บาท  แยกเป็น 
                             (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)   ตั้งไว้  100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.กมลาไสย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                             (2) ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้  819,140.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่1- 6  (ป.1-ป.4) ดังนี ้
                                   1.  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน  4 โรงเรียน จ านวน   281  คนเป็นเงิน   511,420.-บาท  
แยกเป็น 
                                         - โรงเรียนข้าวหลามฯ จ านวน 260 วัน(จ านวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน)จ านวน 61คน 
คนละ 7  บาท เป็นเงิน  111,020.-บาท 
                                         - โรงเรียนสงยางฯ จ านวน 260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน)   จ านวน 59 คน 
คนละ 7  บาท เป็นเงิน  107,380.- บาท 
                                         - โรงเรียนโปโลเล้าฯ จ านวน 260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน)จ านวน 94 คน 
คนละ 7  บาท เป็นเงิน  171,080.-บาท 
                                         
                             - โรงเรียนดอนยูงฯ จ านวน  260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน) จ านวน 67  คน  
คน ละ 7  บาท เป็นเงิน  121,940.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
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                                   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  130  คน เป็นเงิน  307,720.-บาท  แยกเป็น 
                                        -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  4  ศูนย์  จ านวน  130  คน เป็นเงิน   254,800.- บาท 
แยกเป็น 
                                           (1)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดข้าวหลาม จ านวน  280  วัน จ านวน 39 คน ๆ ละ 7 บาท 
เป็นเงิน  76,440.-บาท 
                                           (2)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสงยาง จ านวน  280  วัน จ านวน 21  คนๆ ละ  7  บาท  
เป็นเงิน  41,160.- บาท 
                                           (3)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดอนยูง จ านวน  280  วัน จ านวน 48  คนๆ ละ  7  บาท  
เป็นเงิน  94,080.-บาท 
                                           (4)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปโล จ านวน  280  วัน จ านวน  22 คนๆ ละ  7  บาท  
เป็นเงิน  43,120.-บาท 
                                       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  ศูนย์   จ านวน  280  วัน  จ านวน 27  คนๆละ  7  บาท  เป็นเงิน  
52,920.-   บาท    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                        (3)  ประเภทวัสดุการศึกษา  ตั้งไว้  47,100.-บาท   แยกเป็น  
                               -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  4  ศูนย์  จ านวน  130  คน เป็นเงนิ  39,000  บาท  แยกเป็น 
                            (1)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดข้าวหลาม จ านวน 39 คน ๆ ละ 300  บาท/ปี เป็นเงิน 11,700.-บาท 
                            (2)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสงยาง จ านวน  21  คนๆ ละ  300 บาท/ปี เป็นเงิน  6,300.- บาท 
                            (3)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดอนยูง จ านวน 48 คนๆ ละ  300  บาท/ปี  เป็นเงิน  14,400.-  บาท 
                            (4)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปโล จ านวน  22  คนๆ ละ  300 บาท/ปี   เป็นเงิน  6,600.-บาท 
ตั้งจ่ายจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  ศูนย์    จ านวน  27   คน ๆ ละ  300  บาท /ปี เป็นเงิน  8,100.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
             (4) ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองบริโภค  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าสะอาด เพื่อบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
              (5) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  
แผ่นดิสก์  โปรแกรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 
              (6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  
เช่น  ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (7) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลางและจักรยานยนต์เพื่อใช้ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่และกิจการ อปพร.และอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
              (8) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะ  ตั้งไว้  20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะส าหรับรถยนต์
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และจักรยานยนต์ของ อบต.   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
              (9) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
ทรายอะเบทและน้ ายาเคมีก าจัดลูกน้ า ยุงลาย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
              (10) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
วัสดุและน้ ายาเคมีในการรณรงค์ป้องกันและก าจัดไข้หวัดนก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 
                    (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
เคร่ืองพ่นหมอกควันในการรณรงค์  ป้องกัน และก าจัดยุงลายภายในเขตพื้นที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                   (12) ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้  80,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาไว้ประจ า อบต.หรือ
หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.5  หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้   222,000 .-บาท   แยกเป็น 
  1.5.1 ค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้  150,000.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจ าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
               1.5.2  ประเภทค่าโทรศัพท์  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจ าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
   1.5.3 ประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ตั้งไว้  2,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

 1.5.4  ประเภทค่าน้ าประปา  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ท าการองค์ 
การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
         1.5.5  ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงตามโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 1.6 หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  2,207,400 .-บาท   แยกเป็น 
         1.6.1  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้    10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, ผู้ประสบความเดือดร้อนและโครงการอ่ืน ๆ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
               1.6.2  อุดหนุนอ าเภอกมลาไสย  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
ตามโครงการจัดงานพระราษฎรบริหารฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
        1.6.3  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท า
การปกครองอ าเภอกมลาไสย ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
               1.6.4  อุดหนุนอ าเภอกมลาไสย  ตั้งไว้  10,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครอง



 48 
อ าเภอกมลาไสยเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
               1.6.5  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  ตั้งไว้ 100,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานของ อสม. จ านวน 10  หมู่บ้านๆละ 10,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
               1.6.6  อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองแปน  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล
ต าบลหนองแปนตามโครงการสักการะพระธาตุยาคู  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
        1.6.7  อุดหนุน อสม. ตั้งไว้  20,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะของ อสม. ตาม
โครงการ อสม.และอปท.ร่วมใจขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
               1.6.8  อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  ตั้งไว้ 1,306,800.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่ม
พิเศษแก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  ศูนย์ฯ (กรมการศาสนา.ถ่ายโอนท าสัญญากับวัด)  
จ านวน  12  อัตรา   แยกเป็น 
                               -  ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ ฯ จ านวน  3  อัตรา ๆละ  11,700.- บาท /เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  
421,200,.-  บาท 
                               - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  9  อัตรา ๆละ  8,200 บาท/เดือน รวม  12  เดือน เป็นเงิน  
885,600.- บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  1.6.9  อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ตั้งไว้  730,600.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนี ้
                       (1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จ านวน  4  โรงเรียน  
จ านวน  200  วัน (100 %) เป็นเงิน  730,600.-บาท  แยกเป็น 
                                - โรงเรียนข้าวหลามฯ   จ านวน 61  คนๆละ 13  บาท  เป็นเงิน     158,600.-   บาท 
                                - โรงเรียนสงยางฯ        จ านวน   59  คนๆละ 13  บาท  เป็นเงิน   153,400.-    บาท 
                                - โรงเรียนโปโลเล้าฯ    จ านวน   94  คนๆละ 13  บาท  เป็นเงิน    244,400.-   บาท  
                                - โรงเรียนดอนยูงฯ       จ านวน   67  คนๆละ 13  บาท  เป็นเงิน   174,200.-    บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้     41,400.-    บาท  แยกเป็น 
          2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว ้   41,400.-    บาท   แยกเป็น 
            2.1.1 ค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว ้41,400.-  บาท   แยกเป็น 
               - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  41,400.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                   (1)  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง  ตั้งไว้  20,000.- บาท  ส าหรับจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอร์น จ านวน 
10  ถัง ๆ ละ  2,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ราคาตาม
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มาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
           (2) ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน  ตั้งไว้  6,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน  4  ตัวๆ ละ  1,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
            (3) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  ตั้งไว้  3,400.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล จ านวน  4  ตัวๆ ละ  850  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)     
           (4) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน  ตั้งไว้   12,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กส าหรับเก็บ
เอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ 4,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย    จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส่วนการคลัง 
------------------------------ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    1,237,920.-   บาท   แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้   1,237,920.-    บาท   แยกเป็น 

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้  รวม  820,320.- บาท  แยกเป็น 
-  เงินเดือน  ตั้งไว้   820,320.- บาท    แยกเป็น 

        (1)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  238,320.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  
นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง)  จ านวน 1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (2) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้  11,160.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล    
ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
               (3) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 139,440.- บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา รวม 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
               (4) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้  7,440.- บาท เพื่อเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป   
               (5) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  960.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา รวม 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(6) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน   1 อัตรา  
รวม 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                (7) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  140,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง       
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                (8) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้  6,240.- บาท เพื่อเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
              (9) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน   1 อัตรา รวม 
12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
               (10) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  116,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง       
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เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
               (11) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้   5,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (12) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
        (13) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1 อัตรา รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
               (14) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   100,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
              (15) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังไว้   4,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (16) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้   18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
        (17) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา  
รวม 12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป          

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้  รวม    111,600.- บาท  แยกเป็น 
- ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  111,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1)  เงินเดือนพนักงานจ้าง ต้ังไว้  93,600.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ตั้งไว้  รวม    294,000.-  บาท  แยกเป็น 
1.2.1 ค่าตอบแทน    ตั้งไว้  รวม    110,000.-บาท    แยกเป็น 

        (1)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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        (2)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้   100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
            1.2.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว้    รวม   134,000.-บาท  แยกเป็น 
        (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
            - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองอัดส าเนา  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปรับอากาศ 
รถจักรยานยนต์   ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้   54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                 -  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  54,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 40,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
                    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
                   - ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              1.2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว้ รวม  50,000.-บาท  แยกเป็น 
        -  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 1.3  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  รวม  5,000.-บาท แยกเป็น 
        - ประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้  5,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
 1.4  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  รวม  7,000.-บาท แยกเป็น 
        - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  7,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    4,176,680.- บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้        1,941,680.-    บาท   แยกเป็น 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้  รวม  486,840.- บาท  แยกเป็น 

เงินเดือน   ตั้งไว้   ยอดรวม  486,840.- บาท   แยกเป็น 
          (1) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  194,280.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง       
นักบริหารงานช่าง  (หัวหน้าส่วนโยธา)จ านวน  1  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
        (2) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้   8,760.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
              (3) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  125,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง นาย
ช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
              (4) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้  6,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
              (5) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,120.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
       (6) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน  1 อัตรา รวม 12  เดือน  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
              (7) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  109,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา รวม 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 
       (8) เงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้   4,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
              (9) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
       (10) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1 อัตรา  
รวม 12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้   102,240.- บาท  แยกเป็น 
                 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว ้  102,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างดังนี้ 
                 พนักงานจ้างตามภารกิจ      ตั้งไว้   102,240.- บาท  แยกเป็น 
                    (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   78,360.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
   (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  23,880.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ  ตั้งไว้  รวม  1,006,100.-บาท   แยกเป็น 

1.3.1  ค่าตอบแทน    ตั้งไว้  รวม 55,000 .-บาท   แยกเป็น 
  (1)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
         (2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล  ตั้งไว้   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
         (3)  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตั้งไว้  30,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างตามโครงการต่างๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
  1.3.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้  รวม   772,600.-  บาท   แยกเป็น 
            ก. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   22,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                        (1) ค่าล้างฟิล์ม  ส ารวจออกแบบ  เป็นเงิน  2,000  บาท 
                        (2) ค่าส ารวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นเงิน 10,000  บาท 
                        (3) ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ เป็นเงิน  10,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
            ข. ประเภทรายจ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  
 50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  20,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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                   (2) ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
          ค. ประเภทบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้     700,600.-    บาท  แยกเป็น 
                   (1) ค่าบ ารุงและบูรณะเส้นทาง   ตั้งไว้    200,600.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะเส้นทาง
ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
                   (2)  ค่าบูรณะแหล่งน้ า  ตั้งไว้      200,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า คลอง หนอง บึง ฯ  เพื่อการเกษตรตามโครงการพระราชด าริ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
            (3) ขุดลอกคลองส่งน้ า ตั้งไว้  48,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ า สาย 077A-RMC  
บ้านโปโล หมู่ที่ 13   ปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.00 เมตร ยาว 1,300  เมตร   
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 780  ลูกบาศ์กเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร 
            (4) ขุดลอกคลองส่งน้ า ตั้งไว้  22,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ า สาย 04-9L-RMC  
บ้านโปโล หมู่ที่ 13   ปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร ยาว 600  เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
360  ลูกบาศ์กเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
                    (5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ตั้งไว้  30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านฟากปาว  หมู่ที่ 14  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00   เมตร ยาว  1,200  เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  90  ลูกบาศ์กเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
                    (6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านโปโล  หมู่ที่ 13  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00   เมตร ยาว  800  เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  168  ลูกบาศ์กเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
                    (7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านโปโล  หมู่ที่ 10,13  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00   เมตร ยาว  2,500  เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  168  ลูกบาศ์กเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  
        1.3.3 ค่าวัสดุ     ตั้งไว้  รวม   178,500.-  บาท   แยกเป็น 
             (1)  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น
กระดาษ  ปากกา  ไม้บรรทัด   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
             (2) ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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             (3) ประเภทวัสดุไฟฟ้า  ตั้งไว้    78,500.-    บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                        (3.1) ค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ   เป็นเงิน     40,000 
.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                        (3.2) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า  ตั้งไว้    38,500.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.กมลาไสย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
              (4)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  
ไม้ต่างๆ  เหล็ก ปูน ทราย  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
         1.4  ค่าสาธารณูปโภค  ตัง้ไว้   80,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                    (1)  ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ  ตั้งไว้  80,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้าสะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
          1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้    266,500.-   บาท   แยกเป็น 
              (1)  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านดอนยาง  หมู่ที่  6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
               (2)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  66,500.- บาท  ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและสาย
พาดดับภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3  จ านวน  19  ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
               (3)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งไว้  50,000.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ า บ้านข้าว
หลาม หมู่ที่ 2   จ านวน  5  ช่วงเสาๆละ 10,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้     2,235,000.-  บาท  แยกเป็น 
    2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้    2,355,000.-  บาท  แยกเป็น 
          2.2.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้   54,000.-  บาท  แยกเป็น 
              -  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้  19,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ   
                (1)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองตบดิน  ตั้งไว้  19,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตบดิน เคร่ืองยนต์เบนซิน 
น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 กิโลกรัม  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ราคาตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) 
             - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
               (1)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้  35,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
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   2.2.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้    2,181,000.-    บาท  แยกเป็น 

(1) ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยาย 
ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่  2   กว้างเฉลี่ย   0.50  เมตร ยาว  494  เมตร    
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  247  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 001/2554  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                (2) ก่อสร้างถนนลูกรัง ตั้งไว้  59,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสงยาง  หมู่ที่ 3   
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  3.00   เมตร ยาว  190  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  85.50  ลูกบาศ์กเมตร  
ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 002/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  130,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะอาดชัยศร ี หมู่ที่ 8   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว   50   เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   200   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 003/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                (4) ก่อสร้างสะพานเหล็ก ตั้งไว้  76,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง RMC  
บ้านดอนยูง  หมู่ที่  9   สะพานกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  12 .00  เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 004/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  130,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยูง  หมู่ที่ 9   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว   50   เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   200   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 005/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโปโล  หมู่ที่ 10   โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนคอนกรีตเดิม ผิวจราจร
กว้าง   4.00  เมตร ยาว   60   เมตร หนา  0.15   เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   240   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลา
ไสย เลขที่ 006/2554  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   51,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโปโล  หมู่ที่ 13   ผิวจราจรกว้าง   3.00  เมตร ยาว   27   เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   81   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 007/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (8) ก่อสร้างถนนลูกรัง  ตั้งไว้   29,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านโปโล  
หมู่ที่ 13   ผิวจราจรกว้าง   3.00  เมตร ยาว   182   เมตร หนา  0.15   เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  85.50  
ลูกบาศ์กเมตร  ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 008/2554  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               (9) ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้    80,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณห้วยสามขา บ้านฟากปาว หมู่ที่  14   จ านวน 2  จุด วางท่อ คสล. ขนาด  ø  1.00 X 1.00 เมตร รวม
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จ านวน 28  ท่อน ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 009/2554  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร 

(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข้าวหลาม  หมู่ที่ 16   ผิวจราจรกว้าง   3.00  เมตร ยาว   53   เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   159   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 010/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(11) ก่อสร้างถนนดินถม ตั้งไว้   76,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินถมภายใน 
หมู่บ้านข้าวหลาม  หมู่ที่ 16   ผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร ยาว   460   เมตร สูงเฉลี่ย  0.50   เมตร หรือปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า   1,150   ลูกบาศ์กเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 011/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   130,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยูง  หมู่ที่ 17   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว   50   เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   200   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 012/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(13) ก่อสร้างฝาปิดร่องน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   130,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดร่อง 
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับระดับท้องร่อง ก่อสร้างฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 1.00 เมตร หนา  0.05  เมตร  จ านวน  185 ฝา ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 013/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   300,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสงยาง  หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว  117  เมตร หนา  0.15   เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า   468   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 014/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะอาดชัยศรี  หมู่ที่ 8  ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว  58  เมตร หนา  0.15   เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า   232   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 016/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยูง  หมู่ที่ 17  ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว  40  เมตร หนา  0.15   เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า   160   ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 020/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้   100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยูง  หมู่ที่  9  ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร ยาว 40 เมตร หนา  0.15   เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  160  ตารางเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 017/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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(18) ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ตั้งไว้   100,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตู  

ทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนยาง  หมู่ที่  6  จ านวน  1 จุด ขนาดกว้าง 8.00  เมตร สูง 6 เมตร  
ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 015/2554   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(19) ก่อสร้างถนนลูกรัง ตั้งไว้   70,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้านโปโล  หมู่ที่  10  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ยาว 500 เมตร หนา  0.15   เมตร หรือปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  225  ลูกบาศ์กเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 018/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(20) ก่อสร้างถนนลูกรัง ตั้งไว้   70,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้านโปโล  หมู่ที่  10  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ยาว 375  เมตร หนา  0.15   เมตร หรือปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  225  ลูกบาศ์กเมตร   ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 019/2554 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายงบกลาง 
 

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้  รวม  1,749,990.-  บาท  แยกเป็น 
1.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้      1,497,000.- บาท  แยกเป็น 
 1.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้   71,000.-   บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 110,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 
       1.3  เงินสมทบประกันสังคม  ตั้งไว้  90,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม อัตรา    
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง  (ถ่ายโอนฯ) 
แยกเป็น 
               - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จ านวน  4  ศูนย์ รวม  12  คน  เป็นเงิน  70,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พช.เดิม)   จ านวน  1  ศูนย์  รวม  2  คน  เป็นเงิน  20,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.4 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้   400,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์สูบ
น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ าจั้น และบ้านวังหิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งไว้ 60,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนผู้สูงอายุ) ตั้งไว้ 100,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่
กองทุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
  1.7 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   516,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 500 บาท / เดือน จ านวน 86 คน รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.8 ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้   120,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 500 บาท / เดือน จ านวน 20 คน รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.9 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  30,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ส าหรับผู้มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท / เดือน จ านวน 5 คน รวม 12 เดือน 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
2.  ประเภทเงินส ารองจ่าย  ตั้งไว้  252,990.- บาท  
      2.1  เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  ตั้งไว้   252,990  บาท   ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


