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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถำนะกำรคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มี
สถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันที่   31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ……………………………  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  ……………………………บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม ………………………………… บาท 
 1.1.4รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ............โครงการ  รวม 
……………………… บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน …………… โครงการ รวม 
………………………… บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง …………………………… บาท  
 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2556 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น…………………….…. บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร       ……………………  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   ……………………  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน      ……………………  บาท 
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 หมวดภาษีจัดสรร      ……………………  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ……………………  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ……………………… บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน ……………………… บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง         …………………… บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว   ……………….. บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) ………………….. 
บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)             ………………….. บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)     ………………….. บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)    ………………….. บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์………………….. บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ………………….. บาท 
 
3. งบเฉพำะกำร 
    ประเภทกิจกำร........................... กิจกำร........................ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง……………บาท  รายจ่ายจริง ..…..…..………. บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ จ านวน ....………………. บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จ านวน ....………………. บาท   
    ก าไรสุทธิ    จ านวน ....………………. บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ......................................จ านวน ....………………. บาท 
    ทรัพย์จ าน าจ านวน  .……………….  บาท        
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

หมำยเหตุ 
(1)  หมายถึง สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



4 
 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
อ ำเภอกมลำไสย                   จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

2.1 รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2555 

ประมำณกำร 
ปี 2556 

ประมำณกำร 
ปี 2557 

รำยได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร    
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
    หมวดรายได้จากทุน    
    รวมรำยได้จัดเก็บเอง    
รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร    
    รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
    รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

รวม    
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
2.2 รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2555 

ประมำณกำร  
ปี 2556 

ประมำณกำร 
ปี 2557 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง   1,536,820 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

  17,065,672 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

  21,616,928 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

  2,468,000 

    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)   18,980 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)   4,500,500 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ   47,206,900 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

 

อ ำเภอกมลำไสย        จังหวัดกำฬสินธุ ์
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557  
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป 12,949,848 
    แผนงานบริหารทั่วไป 11,908,760.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,041,088.- 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 29,774,872.- 
    แผนงานการศึกษา 20,543,928.- 
    แผนงานสาธารณสุข 1,783,280.- 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,069,020.- 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,742,180.- 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 636,464.- 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 2,945,360.- 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,514,280.- 
    แผนงานการเกษตร 1,431,080.- 
    แผนงานการพาณิชย์ 0 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น 1,536,820.- 
    แผนงานงบกลาง 1,536,820.- 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 47,206,900.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมำยเหตุ 
(1)  หมายถึง ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย     จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

แผนงำนงบกลำง 

งบ                                 งำน งำนงบกลำง งำน………………… งำน………………… รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

งบกลำง 1,536,820.-     1,536,820.- 
 งบกลาง     300,000   300,000 
 บ าเหน็จ/บ านาญ 188.590   188.590 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน     
-เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

147,960   147,960 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000   100,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 578,270   578,270 
เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 10,000   10,000 
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า 50,000   50,000 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000   162,000 
     
                                        รวม 1,536,820.-   1,536,820.- 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบ                             งำน งำนบริหำรท่ัวไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งำนบริหำรงำนคลัง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

งบบุคลำกร 6,682,300 0 1,457,760 8,140,060 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,126,320 0 - 4,126,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,555,980 0 1,457,760 4,013,740 
งบด ำเนินงำน 2,709,200 195,000 727,000 3,631,200 
    ค่าตอบแทน 517,200 - 287,000 804,200 
    ค่าใช้สอย 1,430,000 190,000 290,000 1,910,000 
    ค่าวัสดุ 500,000 5,000 130,000 635,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 262,000 0 20,000 282,000 
งบลงทุน 22,500 0 105,000 127,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 22,500 0 105,000 127,500 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
    เงินอุดหนนุ 10,000 0 0 10,000 

รวม 9,424,000.- 195,000 2,289,760.- 11,908,760.- 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรกัษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนเทศกิจ งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคภีัย 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 491,088.- 0 0 491,088.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 491,088 0 0 491,088 
งบด ำเนินงำน 300,000.- 0 250,000.- 550,000.- 
    ค่าตอบแทน 300,000 0 0 300,000 
    ค่าใช้สอย 0 0 100,000 100,000 
    ค่าวัสดุ 0 0 150,000 150,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
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    เงินอุดหนนุ 0 0 0 0 
รวม 791,088.- 0 250,000.- 1,041,088.- 

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 5,490,420.- 0 0 5,490,420.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,490,420 0 0 5,490,420 
งบด ำเนินงำน 668,000 10,777,528.- 0 11,445,528.- 
    ค่าตอบแทน 200,000 0 0 200,000 
    ค่าใช้สอย 333,000 6,784,000 0 7,117,000 
    ค่าวัสดุ 130,000 3,916,528 0 4,046,528 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 77,000 0 82,000 
งบลงทุน 51,000 90,000.- 0 141,000.- 
    ค่าครุภัณฑ์ 51,000 90,000 0 141,000 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 18,980.- 0 18,980.- 
    รายจ่ายอื่น     0 18,980 0 18,980 



12 
 

 

งบเงินอุดหนุน 0 3,448,000.- 0 3,448,000.- 
    เงินอุดหนนุ 0 3,448,000 0 3,448,000 

รวม 6,209,420.- 14,334,508.- 0 20,543,928.- 

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนสำธำรณสุข 

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสขุ 

งำนโรงพยำบำล งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
สำธำรณสขุอื่น 

งำนศูนย์บริกำร
สำธำรณสขุ 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 731,280.- 0 0 0 731,280.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - 0 0 0 - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 731,280 0 0 0 731,280 
งบด ำเนินงำน 422,000.- 0 350,000.- 0 772,000.- 
    ค่าตอบแทน 40,000 0 - 0 40,000 
    ค่าใช้สอย 341,000 0 120,000 0 461,000 
    ค่าวัสดุ 40,000 0 230,000 0 270,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 0 0 1,000 
งบลงทุน 90,000.- 0 0 0 90,000.- 
    ค่าครุภัณฑ์ 90,000 0 0 0 90,000 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 0 
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    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 190,000.- 190,000.- 
    เงินอุดหนนุ 0 0 0 190,000 190,000.- 

รวม 1,243,280.- 0 350,000.- 190,000.- 1,783,280.- 

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห ์

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห ์

งำน………………… รวม………………… 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย     
    ค่าวัสดุ     
    ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     
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งบรำยจ่ำยอื่น     
    รายจ่ายอื่น         

งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนนุ     

รวม     

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนเคหะและชุมชน 

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน งำนก ำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู 

งำนบ ำบัดน้ ำเสีย รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 1,071,120.- 0 0 0 1,071,120.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,071,120 0 0 0 1,071,120 
งบด ำเนินงำน 1,155,000.- 280,000.- 640,000.- 0 2,075,000.- 
    ค่าตอบแทน 410,000 - - 0 410,000 
    ค่าใช้สอย 420,000 130,000 240,000 0 790,000 
    ค่าวัสดุ 320,000 150,000 400,000 0 870,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 - 0 0 5,000 
งบลงทุน 53,000.- 719,000.- 0 450,000.- 1,222,900.- 
    ค่าครุภัณฑ์ 53,000 - 0 0 53,000 
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    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 719,000 0 450,000 1,169,900 
งบรำยจ่ำยอื่น 0  0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0  0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 700,000.- 0 0 700,000.- 
    เงินอุดหนนุ 0 700,000 0 0 700,000 

รวม 2,279,120.- 1,699,900.- 640,000.- 450,000.- 5,069,020.- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                       งำน 
งำนบริหำรท่ัวไป 

งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

งำน………………… รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 454,680.- 0 0 454,680.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 454,680 0 0 454,680 
งบด ำเนินงำน 300,000.- 865,000.- 0 1,165,000.- 
    ค่าตอบแทน 175,000 0 0 175,000 
    ค่าใช้สอย 120,000 865,000 0 120,000 
    ค่าวัสดุ 5,000 0 0 5,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 
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    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 122,500.- 0 0 122,500.- 
    เงินอุดหนนุ 122,500 0 0 122,500 

รวม 877,180.- 865,000.- 0 1,742,180.- 

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                       งำน 
งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับศำสนำ 
วัฒนธรรมและนนัทนำกำร 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนกำรศำสนำและ
วัฒนธรรม 

งำนวิชำกำรวำงแผนและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 152,064.- 0 0 0 152,064.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 152,064 0 0 0 152,064 
งบด ำเนินงำน 74,400.- 310,000.- 100,000.- 0 484,400.- 
    ค่าตอบแทน 39,400 0 0 0 39,400 
    ค่าใช้สอย 30,000 210,000 100,000 0 340,000 
    ค่าวัสดุ 5,000 100,000 0 0 105,000 
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    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0 0 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
    เงินอุดหนนุ 0 0 0 0 0 

รวม 226,464.- 310,000.- 100,000.- 0 636,464.- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งบ                       งำน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

งำน…….. งำน………. รวม……… 

งบบุคลำกร 322,680.- 0 0 0 322,680.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 322,680 0 0 0 322,680 
งบด ำเนินงำน 5,000.- 400,000.- 0 0 405,000.- 
    ค่าตอบแทน 5,000 0 0 0 5,000 
    ค่าใช้สอย 0 400,000 0 0 400,000 
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    ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 786,600.- 0 0 786,600.- 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 786,600 0 0 786,600 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
    เงินอุดหนนุ 0 0 0 0 0 

รวม 226,464.- 1,186,600.- 0 0 1,514,280.- 

 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนกำรเกษตร 

งบ                       งำน งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนอนุรกัษแ์หล่งน้ ำและป่ำไม ้ งำนโรงฆ่ำสัตว์ รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลำกร 212,280.- 0 0 212,280.- 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 212,280 0 0 212,280 
งบด ำเนินงำน 583,800.- 505,000.- 0 1,088,800.- 
    ค่าตอบแทน 33,800 0 0 33,800 
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    ค่าใช้สอย 550,000 505,000 0 1,055,000 
    ค่าวัสดุ 0 0 0 0 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 
งบลงทุน 100,000.- 0 0 100,000.- 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 0 0 100,000 
งบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 0 
    รายจ่ายอื่น     0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 30,000.- 0 0 30,000.- 
    เงินอุดหนนุ 30,000 0 0 30,000 

รวม 926,080.- 505,000.- 0 1,431,080.- 

 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

แผนงำนกำรพำณิชย ์

งบ                       งำน งำนกิจกำรสถำนธนำนบุำล งำนกิจกำรประปำ งำนตลำดสด งำนโรงฆ่ำสัตว ์ รวม……… 

งบบุคลำกร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      

งบด ำเนินงำน      
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    ค่าตอบแทน      
    ค่าใช้สอย      
    ค่าวัสดุ      
    ค่าสาธารณูปโภค      

งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์      
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง      

งบรำยจ่ำยอื่น      
    รายจ่ายอื่น          

งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนนุ      

รวม      
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา  
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยและโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอกมลาไสย 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัต ิน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2556  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น47,206,900.-บาท  

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น47,206,900.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 12,949,848.- 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,908,760.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,041,088.- 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 29,774,872.- 
    แผนงานการศึกษา 20,543,928.- 
    แผนงานสาธารณสุข 1,783,280.- 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,069,020.- 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,742,180.- 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 636,464.- 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 2,945,360.- 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,514,280.- 
    แผนงานการเกษตร 1,431,080.- 
    แผนงานการพาณิชย ์ 0 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น 1,536,820.- 
    งบกลาง 1,536,820.- 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 47,206,900.- 
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 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548 

 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

   ประกาศ ณ วันท่ี.     เดือน                   พ.ศ.2556  
 
 
                           (ลงนาม) …………………………… 
                                                        (นายสุคณาพันธ นาใจดี) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
 
                                             - อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
 
                                            (ลงนาม) ……………………………………..… 
                                                      (นายธนูสินธ์   ไชยศิริ) 
                                                                     นายอ าเภอกมลาไสย  
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ยอดต่ำง  
(%) 

ปี 2557 

หมวดภำษีอำกร       
ภาษีบ ารุงท้องที่    91,274.90   
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    46,156.50   
ภาษีป้าย    5,452.40   

รวมหมวดภำษีอำกร    142,883.80   

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต       
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล    21,450   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น    6,857.50   

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต    28,307.50   

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    62,192.48   

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    62,192.48   
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หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    0   
ประเภทรายรับ........................................    0   

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 

 

   0   

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       
ค่าขายแบบแปลน    31,500   
ค่าสมัครสมาชิก อบต. นายก อบต.    39,500   
รายได้เบ็ดเตล็ด    80   

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    71,080   

หมวดรำยได้จำกทุน    0   
    ประเภทรายรับ........................................    0   

รวมหมวดรำยได้จำกทุน    0   

หมวดภำษีจัดสรร       
ภาษีสุรา    2,408,559.68   
ภาษีสรรพสามิต    4,328,662.59   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9    4,532,687.22   
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจ 

   6,164,946.88   

ค่าภาคหลวงแร่    29,104.05   
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน    929,262.59   
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    208,547.71   

รวมหมวดภำษีจัดสรร    18,601,770.72   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    22,514,865.00   
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการจัดการศึกษา    0   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    22,514,865.00   

รวมทุกหมวด    41,421,099.50   



26 
 

 

 
รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 

ประมำณกำรรำยรับรวมท้ังสิ้น.......................... บำท  แยกเป็น 
 

รำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีอำกร รวม ................................. บำท 
ภาษี จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………….…………………… 

   

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
……………………………………………………….………
……………………… 

   

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
………..…………… 

   

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
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……………………. 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
…………………… 

   

หมวดรำยได้จำกทุน รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
…………………… 

   

 
รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภำษีจัดสรร รวม ................................. บำท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
……………………. 

   

 
รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม ................................ บำท 
     ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจง
งบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………
…………………… 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ ์

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอด
ต่ำง 
(%) 

ปี 2557 

(1)แผนงำนบริหำรท่ัวไป        

    1.งำนบริหำรทั่วไป        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
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-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง 
รวมงบลงทุน 

       

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        
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    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง 
รวมงบลงทุน 

       

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

3.งำนบริหำรงำนคลัง        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
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-ฝ่ายประจ า        
                 รวมหมวดเงินเดือน        

รวมงบบุคลำกร        
    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
รวมงบลงทุน 

       

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        
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รวมแผนงำนบริหำรท่ัวไป        

(2)แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน        

        งบบุคลำกร        

        หมวดเงินเดือน        
        ประเภทรายจ่ายเงนิเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

รวมหมวดเงินเดือน        

รวมงบบุคลำกร        

งบด ำเนินงำน        

หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        

  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        

-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

     หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        

-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        
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รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

หมวดเงินอุดหนนุ        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ 

       

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรอืนและระงับอัคคภีัย        

งบบุคลำกร        

หมวดเงินเดือน        
-ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        

รวมงบบุคลำกร        

งบด ำเนินงำน        

หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        

-ประเภทค่าวัสด ุ        

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        
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รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        

-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

หมวดเงินอุดหนนุ        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน 
รวมงบเงินอุดหนุน 

       

(3)แผนงำนกำรศึกษำ        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศกึษำ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
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-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
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-ฝ่ายประจ า        
                 รวมหมวดเงินเดือน        

รวมงบบุคลำกร        
    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง 
รวมงบลงทุน 

 

       

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        
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3.งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 

       

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        
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รวมงบลงทุน 

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนกำรศึกษำ        

(4)แผนงำนสำธำรณสขุ        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
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-ประเภทค่าไปรษณีย ์        
รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสขุอื่น        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        



40 
 

 

-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

3.งำนศูนยบ์ริกำรสำธำรณสขุ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        
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                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนสำธำรณสขุ        
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(5)แผนงำนสังคมสงเครำะห ์        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        
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รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนสวัสดิกำรสังคมและสงัคมสงเครำะห ์        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
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งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์        

(6)แผนงำนเคหะและชุมชน        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
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-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนไฟฟ้ำถนน        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        
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                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

3.งำนก ำจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล        

     งบบุคลำกร        
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      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        
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รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

4.งำนบ ำบัดน้ ำเสีย        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        
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รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน        

(7)แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมฯ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
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-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเข้มแข็งฯ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        
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    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        

(8)แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร        

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศำสนำฯ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
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      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        
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รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนกีฬำและนันทนำกำร        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        
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รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

3.งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถิ่น        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
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งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

4.งำนวิชำกำรวำงแผน และส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
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-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร        

 
(9)แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

       

1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอตุสำหกรรมและฯ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
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-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        
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รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        
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รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        

(10)แผนงำนกำรเกษตร        

1.งำนส่งเสริมกำรเกษตร        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        
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รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        

2.งำนอนรุักษแ์หล่งน้ ำและป่ำไม ้        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

   งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
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-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง 
รวมงบลงทุน 

       

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนกำรเกษตร        

(11)แผนงำนกำรพำณิชย์        

1.งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
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-ฝ่ายประจ า        
                 รวมหมวดเงินเดือน        

รวมงบบุคลำกร        
    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมงบเงินอุดหนุน        
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2.งำนกิจกำรประปำ        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

     
 
งบด ำเนินงำน 

       

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        
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รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

3.งำนตลำดสด        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    
 
 
งบด ำเนินงำน 

       

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
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-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

4.งำนโรงงำนฆ่ำสัตว ์        

     งบบุคลำกร        

      หมวดเงินเดือน        
      ประเภทรายจ่ายเงินเดือน        
-ฝ่ายการเมือง        
-ฝ่ายประจ า        

                 รวมหมวดเงินเดือน        
รวมงบบุคลำกร        

    งบด ำเนินงำน        

    หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        
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-ประเภทค่าตอบแทน        
-ประเภทค่าใช้สอย        
-ประเภทค่าวัสด ุ        
    หมวดค่ำสำธำรณูปโภค        
-ประเภทค่าไฟฟ้า        
-ประเภทค่าไปรษณีย ์        

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค        

งบลงทุน        

      หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         
-ประเภทค่าครุภัณฑ์        
-ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิง่ก่อสร้ำง        

รวมงบลงทุน        

      หมวดเงินอุดหนุน        
-ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชหรอืรัฐวิสาหกิจ        

รวมหมวดเงินอุดหนุน        

รวมแผนงำนกำรพำณิชย์        

(12)แผนงำนงบกลำง        

1.งำนงบกลำง        

 -ประเภทช ารพหนี้เงนิกู้และดอกเบี้ย            

 -ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน        
 -ประเภทเงนิส ารองจ่าย        
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 -ประเภทบ าเหนจ็/บ านาญ        
 -ประเภทสมทบค่ากระแสไฟฟ้า        
 -ประเภทเงนิสมบทบกองทนุสวัสดิการชุมชน        
-ประเภทเงนิสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์        
        

                 รวมแผนงำนงบกลำง        
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

1. งำนบริหำรท่ัวไป   

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 6,363,440.- บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
         1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้ 4,556,340  บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้ 1,795,600  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้     137,600  บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย                ตั้งไว้  1,003,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้    400,000  บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค            ตั้งไว้    255,000  บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้      4,500  บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้      7,000  บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอื่นๆ   ตั้งไว้           -        บำท  
    งบบุคลำกร   ตั้งไว้ 4,556,340  บำท  แยกเป็น 
   1.  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  (521000)  ตั้งไว้  2,657,520.-บำท  แยกเป็น  
        1.1  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210100) ตั้งไว้  244,800.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็น
เงินเดือนนายก  จ านวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ 20,400  บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
        1.2  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210100) ตั้งไว้  269,280.-บาท  ส าหรับจ่าย
เป็นค่าตอบแทนต าแหน่งรองนายก อบต. กมลาไสย 2  อัตราเดือนละ  11,220  บาท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
        1.3  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210200)  
ตั้งไว้  21,000.-บาท   ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750  บาท 
รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
        1.4  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210200)  ตั้งไว้  
21,120.-บาท   ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก  2  อัตรา เดือนละ 880  บาท รวม  12  

56 



69 
 

 

เดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
        1.5  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย(210300) ตั้งไว้  21,000.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. กมลาไสย จ านวน 1  อัตรา  เดือนละ  1,750  บาท รวม  12  เดือ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
        1.6 เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย(210300)ตั้งไว้ 21,120.-บาท   
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. กมลาไสย จ านวน 2  อัตรา  เดือนละ  880  บาท รวม  12  
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
        1.7  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210400) ตั้งไว้ 86,400.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก จ านวน 1  อัตราๆ เดือนละ 7,200  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
       1.8  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210600) ตั้งไว้  1,972,800.-บาท 
             (1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  เดือนละ  11,220  บาทรวม  12  
เดือน  รวมเป็นเงิน  134,640  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
             (2)  เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย รวม  12  เดือน เดือนละ 
9,180   บาท รวมเป็นเงิน  110,160  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
             (3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  เดือนละ 7,200  บาทก าหนด12  
เดือน  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
             (4)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย   จ านวน  19  คนๆ ละ  7,200  บาท  
ก าหนด  12  เดือนรวมเป็นเงิน  1,641,600  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    2.เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ( 522000)  ตั้งไว้  1,898,820 บำท     แยกเป็น  
       (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100) ตั้งไว้  1,095,600  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
           (1)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  288,120.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จ านวน  1  อัตรา  เดือนละ 24,010  บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป            
           (2) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้   216,720.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 18,060  บาท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
           (3) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  140,400.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ  11,700  บาท รวม  12  เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป      
           (4) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  175,920.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
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ต าบล ต าแหน่ง บุคลากร  จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 14,660  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
           (5) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  131,400.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 10,950  บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
           (6) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว้  143,040.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 11,920   บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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     (2)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลกมลำไสย  (220200)  ตั้งไว้  142,500.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
        (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  42,240.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ  3,520  บาท รวม  12  เดือนตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
        (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,120.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  บุคลากร  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ  1,260  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  50,160.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 4,180  บาท รวม 12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (4) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  14,700.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ  1,225  บาท รวม 12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
       (5) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,520.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 210 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (6) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  6,360.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 530 บาท รวม 
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
       (7) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,520.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง บุคลากร จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 210 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (8) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  7,560.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 630 บาท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
        (9) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  1,320.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 110 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
    (3)  เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำร(220300)   ตั้งไว้ 84,000 บำท  
       (1)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ต าแหน่ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย จ านวน  1  อัตรา  เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12   เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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          (2)  เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  ตั้งไว้     42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 
   (4)  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)   ตั้งไว้  463,440  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
       4.1  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    ตั้งไว้  388,200  บำท แยกเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  97,440.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 8,120  บาท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
             (2) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  103,080.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 8,590  บาท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
             (3) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  103,080.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 8,590  บาท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
            (4) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  84,600.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 7,050  บาท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
       4.2  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตั้งไว้  75,240  บำท แยกเป็น  
              (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 75,240.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง นักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา    เดือนละ 6,720  บาท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (5)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  113,280   บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
      5.1 เงินเพิ่มต่ำง ๆ  ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  80,520  บำท   แยกเป็น  
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            (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา    เดือนละ 1,500  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
            (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา    เดือนละ 1,500  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
            (3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
            (4) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  26,520.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,210  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
    5.2  เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตั้งไว้  32,760  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  32,760  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  จ านวน 1   อัตรา    เดือนละ  2,730 บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  1,795,600.-บำท      
1.  ค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  137,600.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
     1.1  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)  
 ตั้งไว้  137,600   บำท  แยกเป็น            
            (1) ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล (310400)  ตั้งไว้  57,600 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ในส านักปลัด ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
           (2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)   ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
          (3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป      
          (4) ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบแทน
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อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.   ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  1,003,000.-  บำท  แยกเป็น    
      2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  202,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
               (1) ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปก จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอ่ืนๆ 
เป็นเงิน  10,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
               (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ ค่าสิ่งพิมพ์  อัดวิดีโอ  เป็นเงิน 2,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
   (3) ค่าล้างฟิล์ม อัดวิดีโอ เป็นเงิน  2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม อัดวีดิโอและอ่ืนๆ  
                (4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เป็นเงิน  5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ ป้ายอิงค์เจ็ท 
สติกเกอร์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                       
                (5) ค่าส ารวจตรวจสอบเขต/จัดท าแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 
รังวัด ฯลฯ   เป็นเงิน  15,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว   
   (6) ค่าจ้างคณะกรรมการผู้ประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (โบนัส)ของพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน  20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   (7) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์  เป็นเงิน  5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
                (8) ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน  35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (9) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้  108,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จ านวน  2  อัตราๆ เดือนละ 4,500  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
       2.2  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  (320200)   ตั้งไว้  40,000.-บำท   แยกเป็น 
    (1) ค่ำรับรอง   เป็นเงิน  40,000.-บำท  แยกเป็น    
         (1.1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน  10,000  บาท  
         (1.2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน  
20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
         (1.3)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือรัฐพิธีและวันส าคัญ เช่น จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 
ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เป็นต้น เป็นเงิน 10,000.-  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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         2.3  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้  
661,000  บำท    แยกเป็น       
   (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  50,000.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป            
                (2) ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  50,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป อบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป   
                (3)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้ 500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
          (4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน อบต. / แผนชุมชน  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล และการประชาคมอ่ืนๆตั้ง
จ่ายจากอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  (5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันของชาติ  ตั้งไว้  10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
  (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ 31,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
         2.4  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  ตั้งไว้  100,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น                       
 (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ระบบกระจายข่าว  คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เคร่ืองโทรสาร อินเตอร์เน็ตต าบล เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
 (2)  ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.  ตั้งไว้  50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม, ปรับปรุงอาคารที่
ท าการ อบต.กมลาไสย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
 3.   ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  รวม   400,000   บำท  แยกเป็น 
         (1) ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
         (2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้  5,000.- บาท   เพื่อจ่ายป็นค่าสิ่งของ  เคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป 
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         (3) ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองบริโภค (331700) ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าสะอาด เพื่อ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  
         (4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
          (5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้  20,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์  เช่น  ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 
          (6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้  180,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลางและจักรยานยนต์เพื่อใช้ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่และกิจการ 
อปพร.และอ่ืนๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
          (7) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  ตั้งไว้  45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของ อบต.   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
2.4  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้  255,000  บำท   แยกเป็น   
              (1)  ค่ากระแสไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้  200,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจ าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (2)  ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจ าที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (3) ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ตั้งไว้  5,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (4) ประเภทค่าน้ าประปา (340200) ตั้งไว้  30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 
งบลงทุน (540000)  ตั้งไว้ 4,500  บำท  แยกเป็น      
      1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้    4,500    บำท   แยกเป็น 
            1.1 ค่ำครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว ้4,500  บาท   แยกเป็น 
         - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้  4,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
               - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานประตู ตั้งไว้  4,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารชนิดสองบานประตู จ านวน 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป    
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งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตัง้ไว้  7,000 บำท  แยกเป็น    
               (1)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย (610200)  ตั้งไว้  3,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสยเพื่อสนับสนุนการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 
สิงหาพระบรมราชินีนาถฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                (2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย (610200)  ตั้งไว้  4,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสยเพื่อสนับสนุนการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวามหาราชฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 
1.งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  612,120  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
              1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้    396,120  บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้    216,000  บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้          -        บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้     216,000 บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้         -        บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้         -        บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้         -        บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้         -        บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -        บาท  
งบบุคลำกร    ตั้งไว้   396,120  บำท 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ( 522000)  ตั้งไว้  396,120  บำท     แยกเป็น 
    (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100) ตั้งไว้  275,040  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
          (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  275,040 บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 22,920  บาท  รวม  12  
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
    (2)  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)   ตั้งไว้  103,080  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
          -  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    ตั้งไว้  103,080  บำท แยกเป็น 
                (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  103,080.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 8,590  บาท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
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   (3)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  18,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
          -  เงินเพิ่มต่ำง ๆ  ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  18,000 บำท   แยกเป็น        
             (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 1,500  บาท รวม  12  
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.   ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  216,000.-  บำท  แยกเป็น    
       2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  216,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้  216,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จ านวน  4  อัตราๆ เดือนละ 4,500  บาท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
2.งำนบริหำรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  160,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
              1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้        -        บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้        -        บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้         -        บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้     160,00  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้         -       บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้         -       บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้         -       บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้         -       บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว ้         -       บาท 
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  160,000.-บำท  
     1. ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้ 160,000 .-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น  
         1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้งไว้  
160,000  บำท  แยกเป็น 
             (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  60,000.-  บาท ส าหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร . ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
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        (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ต้ังไว้  100,000.-  บาท  ส าหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ าป่าไหลหลาก  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 24,980.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 75,020.-บาท     ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แผนงำนกำรเกษตร 

 1 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  321,560.- บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
              1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้    301,560  บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้     20,000   บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้          -        บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้      20,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้         -        บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้         -        บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้         -        บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้         -        บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -        บาท  
 งบบุคลำกร    ตั้งไว้   301,360  บำท 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ( 522000)  ตั้งไว้  301,560 บำท     แยกเป็น  
      (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100) ตั้งไว้  175,920  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  175,920.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 14,660  บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
     (2)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลกมลำไสย  (220200)  ตั้งไว้  17,640  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
           (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,120.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
ส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ  1,260  บาท รวม  12  เดือนตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
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              (2) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,520.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 210 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
         (3)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตั้งไว้ 75,240  บำท แยกเป็น  
              (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 75,240.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง คนงานเคร่ืองสูบน้ า  จ านวน 1 อัตรา    เดือนละ 6,720  บาท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
       (4)  เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตั้งไว้  32,760 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
             (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  32,760.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
จ้าง  ต าแหน่ง  คนงานเคร่ืองสูบน้ า  จ านวน 1   อัตรา    เดือนละ  2,730 บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  20,000  บำท 
   1. ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตัง้ไว้ 20,000   บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
          1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้งไว้  
20,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
              (1)  ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 
2 งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้     
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  210,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
              1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้         -        บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้    210,000 บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้          -        บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้     210,000 บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้         -        บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้         -        บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้         -        บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้         -        บาท  
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 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -       บาท 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้   210,000  บำท 
    1. ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  210,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
            1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้งไว้  
10,000  บำท  แยกเป็น 
                (1)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
             1.2  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  ตั้งไว้  200,000.-บำท แยกเป็น  
                       (2)  ค่าบูรณะแหล่งน้ า  ตั้งไว้  200,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า คลอง หนอง บึง ฯ  เพื่อการเกษตรตามโครงการพระราชด าริ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส่วนกำรคลัง 
แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

งำนบริหำรงำนคลัง 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 1,525,180   บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น   

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้  1,233,180  บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้     255,000  บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้     110,000  บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้      90,000  บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้      50,000  บาท   

              2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้        5,000  บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้      30,000  บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้         7,000 บาท  
 
 งบบุคลำกร   (520000)  ตั้งไว้  1,233,180 บำท       
1.   เงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)  ( 522000)   ตั้งไว้  1,233,180  บำท แยกเป็น   
      1.1. เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100)  ตั้งไว้  903,120  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น     
             (1)  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  288,120  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักบริหารงานคลัง  (หัวหน้าส่วนการคลัง)   จ านวน  1  อัตราๆ  เดือนละ  24,010  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
             (2) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  172,560  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลส่วนต าบล 
ต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  14,380  บาท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
             (3) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  172,560  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลส่วนต าบล 
ต าแหน่ง    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  14,380  บาท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป               
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             (4) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  150,360  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  12,530   บาท  รวม  12  เดือนต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
             (5) เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  119,520  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  9,960   บาท  รวม  12  เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป     
      1.2  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล  (220200)  ตั้งไว้  64,620  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น           

 (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,840  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1   อัตรา ๆ   เดือนละ  1,320  บาท  รวม   
12   เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,840  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน  1   อัตรา ๆ   เดือนละ  1,320  บาท  รวม   
12   เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  (3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  6,660  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1   อัตรา ๆ   เดือนละ  555  บาท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

  (4) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1   อัตรา ๆ   เดือนละ  1,500  บาท  รวม   12   
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
  (5) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  2,520  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  210  บาท รวม  12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
  (6) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  2,520  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  210  บาท รวม  12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
              (7) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  1,320  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ   จ านวน  1   อัตรา ๆ   เดือนละ 110  บาท   รวม   12   เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    
              (8) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  1,920  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตราๆ  เดือนละ  160  บาท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(2)  เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำร(220300)   ตั้งไว้ 42,000.-บำท  
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          (1)  เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  ตั้งไว้     42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 
    (3)  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)  ตั้งไว้  170,040  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
  (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   97,440  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  8,120  บาท   รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
  (2) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  72,600  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  6,050  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
    (4)  เงินเพิ่มตำมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  53,400  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  1,500  บาท  รวม  12  เดือน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
             (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  35,400  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  2,950  บาท รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
     
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  255,000   บำท     
     1.  ค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  110,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
          1.1  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) ตั้งไว้  
110,000  บำท    แยกเป็น           
             (1) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว้  20,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่   พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป               
             (2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั้งไว้  80,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
             (3) ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
     2.   ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  90,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น  
            (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (532400) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็น 
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                   - ค่ าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น  เค ร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองอัดส า เนา  เค ร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองปรับอากาศ รถจักรยานยนต์   ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป 
            (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้ง
ไว้   60,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                          - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
                          - ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
                          - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี  ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีในพื้นที่  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป    
      
  2.3   ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  50,000  บำท  จ่ำยเป็น     
             (1)  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง 
ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป           
  2.4  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000)  ตั้งไว้  5,000  บำท  จ่ำยเป็น   
            (1)  ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
 
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  30,000  บำท  แยกเป็น       
          1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้    30,000    บำท  จ่ำยเป็น 
             1.1 ค่ำครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้ 30,000  บำท   จ่ำยเป็น 
         - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ (410100) 
               (1)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้  30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(พีซี)  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองพร้อมเคร่ืองส ารองไฟ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  70,000  บำท  แยกเป็น    
               (1)  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (610100) ตั้งไว้  7,000  
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บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส่วนโยธำ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 901,440  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น    

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้     689,940    บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้    207,000     บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้       50,000    บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้      57,000    บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้       100,000 บาท   

                  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้           -         บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้        4,500   บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้            -        บาท  
 
 งบบุคลำกร   (520000)  ตั้งไว้  689,940  บำท  แยกเป็น 
    1.  เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100)   ตั้งไว้  511,920  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
        (1) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 238,320.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)   จ านวน  1  อัตรา ๆ  เดือนละ  19,860  บาท  รวม  12  เดือนตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
        (2) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 154,080  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง   
นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  12,840 บาทรวม  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 
        (3)  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  119,520  บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  9,960  บาท  รวม  12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
   2.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล (220200)  ตั้งไว้  24,900  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
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        (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  3,060 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตราๆ  เดือนละ 255   บาท  รวม 12 เดือน   ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
         (2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1  อัตราๆ เดือนละ 1,500  บาท  รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
         (3)  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  1,320  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงิน  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   จ านวน 1  อัตราๆ   เดือนละ 110  บาท  รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
          (4)  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  2,520  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงิน  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1  อัตราๆ   เดือนละ 210  บาท  รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   3  เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำร(220300)   ตั้งไว้   42,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
          (1)  เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  ตั้งไว้     42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)   จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 
  4.  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)  ตั้งไว้  84,600  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
      - พนักงำนจ้ำงภำรกิจ  ตั้งไว้  84,600  บำท แยกเป็น 
        (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  84,600  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1  อัตราๆ เดือนละ 7,050  บาท  รวม  12 เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน    
  5. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  26,520  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
     - เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  26,520  บำท แยกเป็น 
        (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  26,520  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 2,210  บาท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  207,000  บำท     
     1.  ค่ำตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
         1.1  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว้  10,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่   พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน               
         1. 2  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
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รักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
         1.3 ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
   2.   ค่ำใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว้ 57,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
    2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  ตั้งไว้   17,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                        (1) ค่าล้างฟิล์ม  ส ารวจออกแบบ  เป็นเงิน  2,000.-  บาท 

                        (2) ค่าส ารวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นเงิน 10,000.-  บาท 
                        (3) ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ เป็นเงิน  5,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
     2.2  ประเภทรำยจ่ำยท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  (320300) ตั้ง

ไว้  40,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                         (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000 บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                         (2) ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน        
   3.   ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  รวม   100,000.-  บำท   แยกเป็น 
            (1)  ประเภทวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เคร่ืองใช้
ต่างๆ  เช่นกระดาษ  ปากกา  ไม้บรรทัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 
            (2) ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน    
            (3)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)  ตั้งไว้  40,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น ไม้ต่างๆ  เหล็ก ปูน ทราย  ยางมะตอย ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 
    
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  4,500  บำท       
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   1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้    4,500    บำท   แยกเป็น 
            1.1 ค่ำครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว ้4,500  บาท   แยกเป็น 
         - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้  4,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
               - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานประตู ตั้งไว้  4,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารชนิดสองบานประตู จ านวน 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป    
 
2. งำนไฟฟ้ำถนน 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  1,093,500  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น    

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้          -           บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้     177,500   บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้          -           บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้          -          บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้      67,500    บาท   

                 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้       50,000   บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้           -         บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้      976,000  บาท   
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  67,500  บำท     
1. ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  67,500  บำท   แยกเป็น   
         1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้า  (330200)  ตั้งไว้    67,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                        (1) ค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ เป็นเงิน 60,000 
.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                        (2) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า  ตั้งไว้    4,500.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้านดอนยาง หมู่ที่  6ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                   (3) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า  ตั้งไว้    1,500.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้านโปโล หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
           (4) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า  ตั้งไว้    1,500.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 2 ค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้   50,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                    (1)  ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (340100) ตั้งไว้  50,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้าสะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้   976,000  บำท     
        1.   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร   (610200)  ตั้งไว้  976,000  บำท 
              (1)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  95,000.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2 เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 10 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
              (2)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  90,500.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้า
แรงต่ าและสายพาดดับบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 7 ช่วงเสา และสายพาดดับ จ านวน  8 ช่วง
เสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                     (3)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  66,500.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9  เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 7 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                     (4)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  600,000.- บาท  ในการขยายเขต
เสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
               (5)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  19,000.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
               (6 )  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  21,000.- บาท  ในการขยายสายพาดดับ 
บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 ขยายเขตสายพาดดับ จ านวน 7 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
               (7)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  9,000.- บาท  ในการขยายสายพาดดับ 
บ้านโปโล หมู่ที่ 10 ขยายเขตสายพาดดับ จ านวน 3 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
              (8)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  50,000.- บาท  ในการขยายเขตเสาไฟฟ้า
แรงต่ าและสายพาดดับบ้านโปโล หมู่ที่ 13 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 4 ช่วงเสา และสายพาดดับ จ านวน  
4 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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               (9)  อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  25,000.- บาท  ในการขยายเสาไฟฟ้าแรง
ต่ าและสายพาดดับ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 ช่วงเสา และขยายเขตสายพาด
ดับ จ านวน 2 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
3. งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  28,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น  

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้         -        บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้         -        บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้         -        บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้         -        บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้          -       บาท   

              2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้          -       บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้     28,000  บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -       บาท  
  
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  450,000.-บำท  
1.  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000)  ตั้งไว้  28,000.-บำท  แยกเป็น   
               (10) ก่อสร้างร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้  28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัววี ปากร่องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร  ตามแบบ อบต.กมลา
ไสย เลขที่ 010/2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ส่วนโยธำ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

            
1. งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 1,195,000 บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น   

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้          -         บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้     308,000  บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้          -         บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้     308,000  บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้          -         บาท   

              2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้          -         บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้     887,000   บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -         บาท  
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้ 308,000.-บำท     
1.   ค่ำใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว้  308,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น    
      1.1  ประเภทบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้     308,000.-    บำท  แยกเป็น 
                   (1) ค่าบ ารุงและบูรณะเส้นทาง   ตั้งไว้    200,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะ
เส้นทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          (3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็น
บ่อ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  887,000  บำท       
   1.  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000)  ตั้งไว้  887,000  บำท  แยกเป็น  
              (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
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เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 001/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8  เส้นทางสายบ้านสะอาดชัยศรี-ถนนลาดยาง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 
002/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              (3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  98,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโปโล หมู่ที่ 10  เส้นทางสายดอนเจ้าปู่-คลองRMC  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพ  ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 003/2557  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (4) ก่อสร้างถนนลูกรัง  ตั้งไว้   97,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโปโล  
หมู่ที่ 13  เส้นทางสายถนนดินถมข้างโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคี (ด้านทิศเหนือ) กว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว   
350.00   เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  157.50 ลูกบาศ์กเมตร ตามแบบ อบต.
กมลาไสย เลขที่ 004/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
                     (5) ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  97,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  0.50 เมตร ความยาวรวม 
2 ข้างทาง 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 005/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              (6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  131,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนยูง หมู่ที่ 17  เส้นทางสายเลียบคลองพลังงานไฟฟ้า ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ตามแบบ อบต.
กมลาไสย เลขที่ 006/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
              (7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  98,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18  เส้นทางสายถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 
007/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมฯ 
                     (8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  36,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 008./2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                     (9) ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบ 
อบต.กมลาไสย เลขที่ 009/2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักปลัด 
แผนงำนกำรศึกษำ  

งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
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ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  458,360  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
 1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้   378,360    บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้     80,000    บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้           -        บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้       80,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้          -        บาท  
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้          -        บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้          -        บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้          -        บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว ้          -        บาท   
 
งบบุคลำกร  (520000)   ตั้งไว้  378,360    บำท   
     1.   เงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)  ( 522000)   ตั้งไว้  378,360    บำท  แยกเป็น  
           1. เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100)  ตั้งไว้  175,920  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น       
                 (1) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  175,920  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  14,660  บาท  รวม  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
             2. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล  (220200)  ตั้งไว้  17,640.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
     (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  15,120  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ 
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  1,260  บาท  รวม  12    เดือน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
                 (2) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  2,520.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 210 บาท รวม 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    3.  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)  ตั้งไว้  109,680 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
       -  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้ 109,680 บำท   แยกเป็น  
          (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  109,680  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  9,140  บาท รวม  12   เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
   4.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  75,120 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
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       - เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  75,120 บำท แยกเป็น 
       (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  75,120  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 6,260  บาท รวม  12  เดือน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้ 80,000.-บำท     
       1. ค่ำใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  80,000.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น   
 1.1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  (320100)  ตั้งไว้  80,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือร่วมประเพณีส าคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เป็นเงิน 
20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(2) ค่าส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   เป็นเงิน  60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา    
 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 2,558,620  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
 1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้      -          บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้  1,466,260  บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้          -          บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   644,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้  822,260  บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้          -          บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -          บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้ 1,092,000 บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้          -          บาท   
 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  1,466,260 บำท  
      1. ค่ำใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  644,000 บำท   เพื่อจ่ำยเป็น   
         1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้
 644,000  บำท   แยกเป็น  
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               -  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้   644,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5  ศูนย์ รวม 115 คน  ปีละ 280 วันๆละ 20 บาท/คน  แยกเป็น 
                       (1)  ศูนย์ ฯ พัฒนาชุมชนโปโล   จ านวน 20 คนๆ ละ  20  บาท เป็นเงิน  112,200.- บาท 
                       (2)  ศูนย์ ฯ วัดข้าวหลาม           จ านวน 27  คนๆ ละ  20 บาท เป็นเงิน  151,200.- บาท 
                       (3)  ศูนย์ ฯ วัดสงยาง          จ านวน 18  คนๆ ละ  20  บาท   เป็นเงิน     100,800.-   บาท 
                       (4)  ศูนย์ ฯ วัดดอนยูง         จ านวน 39  คนๆ ละ  20  บาท   เป็นเงิน   218,400.-  บาท 
                       (5)  ศูนย์ ฯ วัดโปโล           จ านวน 11  คนๆ ละ  20 บาท   เป็นเงิน     61,600.-      บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
2. ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  822,260  บำท   แยกเป็น     
               -  ประเภทอำหำรเสริม(นม) (330400) ตั้ง  822,260   บำท  แยกเป็น 
                     (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)   ตั้งไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.กมลาไสย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                     (2) ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้  722,260.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ดังนี ้
                      1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน  4 โรงเรียน จ านวน  273  คนๆ ละ 7 บาท/คน/วัน จ านวน 260 
วัน/ปี  เป็นเงิน   496,860.- บาท  แยกเป็น 
                            - โรงเรียนข้าวหลามฯ  จ านวน  50  คน คนละ 7  บาท  260 วัน  เป็นเงิน 91,000.-  บาท 
                            - โรงเรียนสงยางฯ จ านวน 58  คน คนละ 7   บาท  260 วัน  เป็นเงิน  105,560.-   บาท 
                            - โรงเรียนโปโลเล้าฯ จ านวน 87  คน คนละ 7  บาท 260 วัน  เป็นเงิน  158,340.- บาท 
                      - โรงเรียนดอนยูงฯ  จ านวน 78  คน คนละ 7   บาท  260 วัน  เป็นเงิน  141,960.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
                       2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5  ศูนย์  จ านวน  115  คนๆละ  7  บาท/วัน  ปีละ 280 วัน รวมเป็นเงิน  
225,400.- บาท  แยกเป็น 
                           (1)  ศูนย์ ฯ พัฒนาชุมชนโปโล จ านวน 20 คนๆ ละ  7 บาท  เป็นเงิน  39,200.- บาท 
                        (2)  ศูนย์ ฯ วัดข้าวหลาม จ านวน 27  คนๆ ละ  7  บาท   เป็นเงิน     52,920.- บาท 
                          (3)  ศูนย์ ฯ วัดสงยาง จ านวน 18  คนๆ ละ  7  บาท   เป็นเงิน     35,280.- บาท 
                          (4)  ศูนย์ ฯ วัดดอนยูง จ านวน 39  คนๆ ละ  7  บาท   เป็นเงิน     76,440.- บาท 
                          (5)  ศูนย์ ฯ วัดโปโล จ านวน 11  คนๆ ละ  7  บาท   เป็นเงิน     21,560.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  1,092,000 บำท  แยกเป็น  
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                1.  อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (610200) ตั้งไว้  1,092,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนี ้
                           (1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จ านวน  4  
โรงเรียน  จ านวน  200  วัน (100 %) เป็นเงิน  1,092,000.-บาท  แยกเป็น 
                                - โรงเรียนข้าวหลามฯ   จ านวน   50  คนๆละ 20  บาท  เป็นเงิน     200,000.-     บาท 
                                - โรงเรียนสงยางฯ        จ านวน   58  คนๆละ 20  บาท  เป็นเงิน     232,000 .-    บาท 
                                - โรงเรียนโปโลเล้าฯ    จ านวน    87  คนๆละ 20  บาท  เป็นเงิน     348,000 .-    บาท  
                                - โรงเรียนดอนยูงฯ       จ านวน   78  คนๆละ 20  บาท  เป็นเงิน     312,000.-     บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักปลัด 
แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
1.งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 105,000 บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
 1. งบบุคลากร      ตั้งไว้          -       บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้      60,000  บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้          -       บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้       60,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว้          -       บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้          -       บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้          -       บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้       45,000  บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว ้          -       บาท 
   
1. ค่ำใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  60,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
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      1.1  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200) ตั้งไว้   40,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต้ังไว้  40,000.- บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
       1.2  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้ 
20,000.-บำท   แยกเป็น      
          (1)  ค่าใช้จ่ายในการออกร้าน  ต้ังไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าผลิตภัณฑ์ OTOP 
ไปออกร้านประกวดในงานพระราษฎรบริหารฯ  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  3,448,000.-บำท  แยกเป็น  
          1.  อุดหนุนหน่วยงำนอื่น (610200) ตั้งไว้  45,000.- บำท  แยกเป็น 
               (1)  อุดหนุนอ าเภอกมลาไสย (610200) ตั้งไว้  10,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ  ตามโครงการจัดงานพระราษฎรบริหารฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
         (2)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย (610200)  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
         (3)  อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองแปน (610100) ตั้งไว้  10,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่เทศบาลต าบลหนองแปนตามโครงการสักการะพระธาตุยาคู  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
         (4)  อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ (610400) ตั้งไว้  15,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติ์พระบรมราชินี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
 
    
 
 
2.งำนกีฬำและนันทนำกำร 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  200,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
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 1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้       -         บาท   
 2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว ้   200,000  บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้        -         บาท   
  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้    150,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้     50,000  บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้       -          บาท  
 3. งบลงทุน    ตั้งไว ้       -          บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้       -          บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้       -          บาท 
  
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  200,000.-บำท  
 1. ค่ำใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  150,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
     1.1  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200) ตั้งไว้   150,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                (1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล  เป็นเงิน    70,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนประชาชนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                (2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ ประจ าปี   ตั้งไว้ 80,000.-  บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องทีส่ามัคคสีัมพันธ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  50,000.-บำท   แยกเป็น     
           (1) ประเภทวัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาไว้
ประจ า อบต.หรือหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 
3.งำนศำสนำ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น   50,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
 1. งบบุคลากร      ตั้งไว ้       -         บาท   
 2. งบด าเนินการ                  ตั้งไว ้    100,000  บาท   
  2.1 ค่าตอบแทน                ตั้งไว้        -         บาท   
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  2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้     50,000  บาท   
  2.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้       -          บาท   
  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว ้       -          บาท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว ้       -          บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว ้       -          บาท  
 5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ   ตั้งไว้       -          บาท 
      1. ค่ำใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  50,000.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
 1.1  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บำท   แยกเป็น  
                (1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจ าปี ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการลอยกระทงประจ าปี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 
       
  
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส ำนักปลัด 
แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

1.งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 306,360 บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 
    

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้     306,360  บาท    
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้          -        บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้          -        บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้          -        บาท       
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้          -        บาท   

                 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้          -        บาท  
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         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -        บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -        บาท 
งบบุคลำกร 
1.เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ( 522000)  ตั้งไว้  306,360   บำท     แยกเป็น   
    (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100) ตั้งไว้  150,360 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว้  150,360.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 12,530  บาท   
รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (2)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลกมลำไสย  (220200)  ตั้งไว้  40,560 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้  34,200.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
ส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 2,850  บาท รวม 12  เดือนต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
             (2) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ต้ังไว้  6,360.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ 
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 530  บาท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (3)  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  (220600)   ตั้งไว้  97,440 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
           -  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     ตั้งไว้  97,440 บำท แยกเป็น         
              (1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  97,440.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงาน
จ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 8,120  บาท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      (4)  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   ตั้งไว้  18,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
            -  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  18,000 บาท   แยกเป็น 
                 (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ 
พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จ านวน 1 อัตรา   เดือนละ 1,500  บาท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       
2.งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 75,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร      ตั้งไว้          -        บาท   
2. งบด าเนินการ                 ตั้งไว้    75,000    บาท  
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    2.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้          -        บาท 
    2.2 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้    75,000    บาท      
    2.3 ค่าวัสด ุ                             ตั้งไว้          -        บาท   

                  2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั้งไว้          -        บาท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -        บาท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -        บาท 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้    75,000    บำท  
1. ค่ำใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว ้   75,000    บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
          1.1  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้    
75,000  บำท    แยกเป็น  
              (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด  ตั้งไว้ 15,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
และป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
               (2)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมเยาวชน ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมคุณธรรมเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
                    (3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งไว้  20,000.-  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคราบครัว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               (4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC ตั้งไว้  20,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

 รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  อ ำเภอกมลำไสย               จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน สำธำรณสุข 
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1.งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น 193,560 บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
          1. งบบุคลากร   ตั้งไว้     193,560  บาท    
 2. งบด าเนินการ   ตั้งไว้           -        บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน  ตั้งไว้           -        บาท    
     2.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้           -        บาท    
     2.3 ค่าวัสด ุ  ตั้งไว้           -        บาท    
     2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้           -        บาท    
 3.  งบลงทุน   ตั้งไว้           -        บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้           -        บาท    
           
 งบบุคลำกร  (520000)  ตั้งไว้     193,560  บำท        
 1.   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ( 522000)  ตั้งไว้     193,560  บำทแยกเป็น   
      1.1  เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100)   ตั้งไว้     175,920  บำทเพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้  175,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง   
นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน 1 อัตราๆ ละ  14,660   บาท   รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
      1.2  เงินเดือนเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล  (220200)   ตั้งไว้  17,640   บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ตั้งไว้ 15,120 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคลองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน 1 อัตราๆ ละ  1,260   บาท รวม 12  เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    
             (2) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  2,520  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน 1 อัตราๆ ละ  210 บาท รวม  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข 
   
     
2.งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  390,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
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1. งบบุคลากร                ตั้งไว้         -          บาท    
 2. งบด าเนินการ             ตั้งไว้     390,000  บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน            ตั้งไว้         -          บาท    
     2.2 ค่าใช้สอย             ตั้งไว้     310,000  บาท    
     2.3 ค่าวัสด ุ            ตั้งไว้       80,000  บาท    
     2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค           ตั้งไว้          -         บาท    
 3.  งบลงทุน             ตั้งไว้          -         บาท    
 4. งบเงินอุดหนุน                         ตั้งไว้          -         บาท 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้  390,000  บำท      
      1.   ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  310,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น   
             1.1  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้ง
ไว้   310,000  บำท    แยกเป็น           
                (1)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   50,000.-  บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่ารณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควัน และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                       (2)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  เป็นเงิน   20,000.-  บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                       (3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันไข้หวัดนก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   10,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น การฉีดยาป้องกัน  และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                      (4) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบต.และบริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่  ตั้งไว้  เป็นเงิน  30,000.-  
บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการออกหน่วย อบต.และบริการรักษาพยาบาล
เคลื่อนที่ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                (5)  ค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ตั้งไว้  200,000.-  บาท  ส าหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 
     2.  ค่ำวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  80,000  บำท   แยกเป็น      
     2.1  ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  80,000.-บำท  แยกเป็น 
                (1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  70,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายาเคมีก าจัดลูกน้ า ยุงลาย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 
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                (2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุและน้ ายาเคมีในการรณรงค์ป้องกันและก าจัดไข้หวัดนก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
3.งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  100,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น     
1. งบบุคลำกร                 ตั้งไว้          -          บำท    
 2. งบด ำเนินกำร   ตั้งไว้          -          บำท 
     2.1 ค่ำตอบแทน  ตั้งไว้          -          บำท    
     2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้          -          บำท    
     2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้          -          บำท    
     2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้          -          บำท    
 3.  งบลงทุน   ตั้งไว้          -          บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้     100,000  บำท 
งบเงินอุดหนุน   (560000)   ตั้งไว้  100,000  บำท  แยกเป็น    
       1. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400)  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น         
           1  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (610400) ตั้งไว้ 100,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานของ อสม . จ านวน 10  หมู่บ้านๆละ 
10,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  
 
    
 

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
อ ำเภอกมลำไสย   จังหวัดกำฬสินธุ์ 

รำยจ่ำยงบกลำง 
 

รายจ่ายงบกลาง (500000) ตั้งไว้  รวม  943,220.-  บาท  แยกเป็น 
1.  ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 849,000.- บำท  แยกเป็น 
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 1.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้   113,000.-   บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 141,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.3  เงินสมทบประกันสังคม (110300) ตั้งไว้  55,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม อัตรา   
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.4 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า (110600) ตั้งไว้   400,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า
ให้แก่ศูนย์สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ าจั้น และบ้านวังหิน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 
 1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (111100) ตั้งไว้   60,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงิน
สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 30 
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนผู้สูงอายุ) (110600) ตั้งไว้   50,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงิน
สมทบให้แก่กองทุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
       1.7 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้  30,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ส าหรับ
ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท / เดือน จ านวน 5 คน รวม 12 เดือนตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
2.  ประเภทเงินส ำรองจ่ำย (111000) ตั้งไว้  94,220.- บำท  
      2.1  เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  ตั้งไว้   94,220.- บาท   ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
เรื่องเรื่อง  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พพ..ศศ. . 25525577 
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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย         จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 


