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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายจ่ายงบกลาง 
 
รายจ่ายงบกลาง (500000) ตั้งไว้  รวม  943,220.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
1.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 849,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1.1 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้   113,000.-   บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 141,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำร้อยละ 10 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        1.3  เงินสมทบประกันสังคม (110300) ตั้งไว้  55,000.- บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคม อัตรำ   ร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทนและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและ
พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
        1.4 เงินสมทบค่ำกระแสไฟฟ้ำ (110600) ตั้งไว้   400,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินสมทบค่ำ
กระแสไฟฟ้ำให้แก่ศูนย์สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนน้ ำจั้น และบ้ำนวังหิน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏ
ในแผนงำนงบกลำง 

1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (111100) ตั้งไว้   60,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็น
เงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย ในอัตรำร้อยละ 
30 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 

1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน(กองทุนผู้สูงอำยุ) (110600) ตั้งไว้   50,000 บำท ส ำหรับจ่ำย
เป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง 
        1.7 ค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้  30,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ส ำหรับผู้มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บำท / เดือน จ ำนวน 5 คน รวม 12 
เดือนต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
 
2.  ประเภทเงินส ำรองจ่ำย (111000) ตั้งไว้  94,220.- บำท  
       2.1  เงินส ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉิน  ต้ังไว้   94,220.- บำท   ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนภำยในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    ปรำกฏในแผนงำน
งบกลำง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
1. งานบริหารท่ัวไป   
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 6,363,440.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น 
              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. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้           -       บำท  
    งบบุคลากร   ตั้งไว้ 4,556,340  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
   1.  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (521000)  ตั้งไว้  2,657,520.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
         1.1  เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย (210100) ตั้งไว้  244,800.-บำท  ส ำหรับจ่ำย
เป็นเงินเดือนนำยก  จ ำนวน  1  อัตรำ ๆ เดือนละ 20,400  บำท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
         1.2  เงินเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย (210100) ตั้งไว้  269,280.-บำท  
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนต ำแหน่งรองนำยก อบต. กมลำไสย 2  อัตรำเดือนละ  11,220  บำท รวม  12  
เดือนต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
         1.3  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย (210200)  
ตั้งไว้  21,000.-บำท   ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 1,750  บำท 
รวม 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
         1.4  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย (210200)  ตั้งไว้  
21,120.-บำท   ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยก  2  อัตรำ เดือนละ 880  บำท รวม  12  
เดือนต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
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        1.5  เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย(210300) ตั้งไว้  21,000.-บำท  
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก อบต. กมลำไสย จ ำนวน 1  อัตรำ  เดือนละ  1,750  บำท รวม  12  
เดือนตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
         1.6 เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย(210300)ตั้งไว้ 21,120.-บำท   
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยก อบต. กมลำไสย จ ำนวน 2  อัตรำ  เดือนละ  880  บำท รวม  12  
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
         1.7  เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย (210400) ตั้งไว้ 86,400.-
บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก จ ำนวน 1  อัตรำๆ เดือนละ 7,200  บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
       1.8  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย (210600) ตั้งไว้  1,972,800.-บาท 
              (1) เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  เดือนละ  11,220  บำทรวม  
12  เดือน  รวมเป็นเงิน  134,640  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 
              (2)  เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย รวม  12  เดือน เดือนละ 
9,180   บำท รวมเป็นเงิน  110,160  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
              (3) ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  เดือนละ 7,200  บำทก ำหนด12  
เดือน  รวมเป็นเงิน  86,400  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
              (4)  ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย   จ ำนวน  19  คนๆ ละ  7,200  
บำท  ก ำหนด  12  เดือนรวมเป็นเงิน  1,641,600  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  
    2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ( 522000)  ตั้งไว้  1,898,820 บาท     เพื่อจ่ายเป็น  
       (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100) ตั้งไว้  1,095,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
            (1)  เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  288,120.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  จ ำนวน  1  อัตรำ  เดือนละ 24,010  บำท  รวม  12  
เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป           
           (2) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้   216,720.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 18,060  บำท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
            (3) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  140,400.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน    จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ  11,700  บำท รวม  12  
เดือนต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป      
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            (4) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  175,920.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง บุคลำกร  จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 14,660  บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
            (5) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  131,400.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ 10,950  บำท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
            (6) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล     ตั้งไว้  143,040.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ 11,920   บำท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
     (2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลกมลาไสย  (220200)  ตั้งไว้  142,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
         (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  42,240.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ  3,520  บำท 
รวม  12  เดอืนตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป   
         (2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  15,120.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  บุคลำกร  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ  1,260  บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
         (3) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  50,160.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 4,180  บำท รวม 12  
เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
         (4) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  14,700.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ  1,225  บำท รวม 12  เดือน ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
        (5) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  2,520.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 210 บำท รวม 12 
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
         (6) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  6,360.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 530 
บำท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
        (7) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  2,520.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง บุคลำกร จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 210 บำท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
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         (8) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  7,560.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 630 บำท รวม 
12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
         (9) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  1,320.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 110 บำท รวม 12 
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
    (3)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300)   ตั้งไว้ 84,000 บาท  
        (1)  เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำร ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร 
ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย จ ำนวน  1  อัตรำ  เดือนละ  3,500  บำท  รวม 12   เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
           (2)  เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร  ตั้งไว้     42,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
   (4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)   ตั้งไว้  463,440  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
       4.1  ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    ตั้งไว้  388,200  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
              (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  97,440.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 8,120  บำท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
              (2) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  103,080.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 8,590  บำท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
              (3) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  103,080.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 8,590  บำท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
             (4) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  84,600.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 7,050  บำท รวม  12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
       4.2  พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  75,240  บาท เพื่อจ่ายเป็น  
              (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ต้ังไว้ 75,240.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง จ ำนวน 1 อัตรำ    เดือนละ 6,720  บำท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
  (5)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  113,280   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
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      5.1 เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  80,520  บาท   เพื่อจ่ายเป็น             
             (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ    เดือนละ 1,500  บำท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
             (2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 อัตรำ    เดือนละ 1,500  บำท รวม 12  เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
             (3) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 1,500  บำท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
             (4) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  26,520.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 2,210  บำท รวม 12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
    5.2  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  32,760  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
            (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  32,760  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง  จ ำนวน 1   อัตรำ    เดือนละ  2,730 บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  1,795,600.-บาท      
1.  ค่าตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  137,600.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
     1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)  
 ตั้งไว้  137,600   บาท  เพื่อจ่ายเป็น           
             (1) ประเภท ค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบล (310400)  ตั้งไว้  57,600 บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ในส ำนักปลัด ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
             (2) ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)   ตัง้ไว้  30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรให้แก่  คณะผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบลตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 
            (3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600)   ตั้งไว้  40,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลใหแ้ก่ คณะผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
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           (4) ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
2.   ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  1,003,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
      2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  (320100)  ตั้งไว้  202,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
               (1) ค่ำจ้ำงเหมำเย็บหนังสือ เข้ำปก จัดพิมพ์วำรสำร ถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม เอกสำรเผยแพร่ และอ่ืนๆ 
เปน็เงิน  10,000.-บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     
              (2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนรับนิตยสำรต่ำงๆ ค่ำสิ่งพิมพ์  อัดวิดีโอ  เป็นเงิน 2,000.-บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      

(3) ค่ำล้ำงฟิล์ม อัดวิดีโอ เป็นเงิน  2,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำล้ำงฟิล์ม อัดวีดิโอและอ่ืนๆ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   (4) ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ  เป็นเงิน  5,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งพิมพ์ ป้ำยอิงค์เจ็ท 
สติกเกอร์ โฆษณำและประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                       
   (5) ค่ำส ำรวจตรวจสอบเขต/จัดท ำแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่
สำธำรณประโยชน์ รังวัด ฯลฯ   เป็นเงิน  15,000.-  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่ว   

(6) ค่ำจ้ำงคณะกรรมกำรผู้ประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (โบนัส)ของพนักงำนส่วนต ำบล 
จ ำนวน  20,000.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 (7) ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซด์  เป็นเงิน  5,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซด์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกมลำไสยในกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

 (8) ค่ำเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน  35,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสยในกำรบริกำรประชำชนและประชำสัมพันธ์หน่วยงำน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 (9) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้  108,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนช่วยปฏิบัติงำน  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  จ ำนวน  2  อัตรำๆ เดือนละ 4,500  บำท รวม 12  เดือน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
       2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)   ตั้งไว้  40,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่ารับรอง   เป็นเงิน  40,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
          (1.1)ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน  10,000  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
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          (1.2)ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
เป็นเงิน  20,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 

(1.3)ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ หรือรัฐพิธีและวันส ำคัญ เช่น จัดซื้อพระบรมฉำยำ 
ลักษณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นวันส ำคัญของทำงรำชกำร เช่น วันปิยมหำรำช วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  เป็นต้น เป็นเงิน 
10,000.-  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
         2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้ง
ไว้  661,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็น       

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  50,000.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรืออบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป            

(2) ค่ำลงทะเบียน  ตั้งไว้  50,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรเดินทำงไป อบรม
สัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำและลูกจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป   

  (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง   ตั้งไว้ 500,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  

(4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผน อบต. / แผนชุมชน  ตั้งไว้  20,000.-  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนกำรประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล และกำรประชำคมอื่นๆ
ตัง้จ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 

(5) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันสถำบันของชำติ  ตั้งไว้  10,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ตั้งไว้ 31,000 บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
ตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

2.4  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น                       
(1) ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  50,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำ 

ทรัพย์สิน เช่น ระบบกระจำยข่ำว  คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เคร่ืองโทรสำร อินเตอร์เน็ตต ำบล เป็นต้น ตั้ง
จ่ำยจำก เงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  

(2)  ค่ำปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำร อบต.  ตั้งไว้  50,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม, ปรับปรุง
อำคำรที่ท ำกำร อบต.กมลำไสย  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป   
 3.   ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  รวม   400,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

(1) ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไว้  80,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
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  (2) ประเภทค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) ตั้งไว้  5,000.- บำท   เพื่อจ่ำยป็นค่ำสิ่งของ  เคร่ืองใช้
ต่ำงๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ำยำล้ำงจำน  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป 
 (3) ประเภทค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค (331700) ตั้งไว้  20,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำสะอำด 
เพื่อบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป  

(4) ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  50,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
  (5) ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้  20,000.-  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์  เช่น  ฟิล์ม  กระดำษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป 

(6) ประเภทค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้  180,000.-  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมัน 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำงและจักรยำนยนต์เพื่อใช้ในภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
กิจกำร อปพร.และอ่ืนๆตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
  (7) ประเภทค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)  ตั้งไว้  45,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ยำนพำหนะส ำหรับรถยนต์และจักรยำนยนต์ของ อบต.   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้  255,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น   

(1)  ค่ำกระแสไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไว้  200,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำประจ ำที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
 (2)  ประเภทค่ำโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้  20,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ใช้ประจ ำที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
  (3) ประเภทค่ำไปรษณีย์ (340400) ค่ำโทรเลข  ค่ำธนำณัติ  ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ตั้งไว้  5,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป 

(4) ประเภทค่ำน้ ำประปำ (340200) ตั้งไว้  30,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำที่ใช้ประจ ำที่ท ำ
กำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
 
งบลงทุน (540000)  ตั้งไว้ 4,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็น     
       1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้    4,500    บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
              1 ค่าครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้ 4,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
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          - ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้  4,500  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร
ชนิดสองบำน จ ำนวน 1 ตู ้ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
        
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  7,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
               (1)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสย (610200)  ตั้งไว้  3,000.-  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสยเพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนพรรษำ 12 
สิงหำพระบรมรำชินีนำถฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
                (2) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสย (610200)  ตั้งไว้  4,000.-  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสยเพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 
ธันวำมหำรำชฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  612,120  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เพื่อจ่ำยเป็น 
              1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้    396,120  บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้    216,000  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้          -        บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้     216,000 บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้         -        บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้         -        บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้         -        บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้         -        บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -        บำท  
 
งบบุคลากร    ตั้งไว้   396,120  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ( 522000)  ตั้งไว้  396,120  บาท     เพื่อจ่ายเป็น  
    (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100) ตั้งไว้  275,040  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
          (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  275,040 บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ 22,920  บำท  รวม  
12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
   (2)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)   ตั้งไว้  103,080  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
              -  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    ตั้งไว้  103,080  บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
                  1 เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  103,080.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 8,590  บำท รวม  12  
เดือนต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน   
   (3)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             -  เงินเพิ่มต่ำง ๆ  ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  18,000 บำท   เพื่อจ่ำยเป็น        
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                 1 เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 1,500  บำท 
รวม  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
2.   ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  216,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
        1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  (320100)  ตั้งไว้  216,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้  216,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนช่วย
ปฏิบัติงำน  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  จ ำนวน  4  อัตรำๆ เดือนละ 4,500  บำท รวม 12  เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
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2.งานบริหารป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  160,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น 
              1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้        -          บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้        -          บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้         -          บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้     160,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้         -         บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้         -         บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้         -         บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้         -         บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -         บำท 
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  160,000.-บาท  
     1. ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้ 160,000 .-บาท   เพื่อจ่ายเป็น  
         1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้ง
ไว้  160,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  60,000.-  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรในกำรปฏิบัติงำนของกิจกำร อปพร. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  
 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ต้ังไว้  100,000.-  บำท  
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ 
เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว น้ ำป่ำไหลหลำก  เป็นต้น ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้ 24,980.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล 75,020.-บำท     ปรำกฏในแผนงำน
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงานการเกษตร 
 1 งานส่งเสริมการเกษตร 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  321,560.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น 
              1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้    301,560  บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้     20,000   บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้          -        บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้      20,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้         -        บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้         -        บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้         -        บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้         -        บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -        บำท  
 
 งบบุคลากร    ตั้งไว้   301,360  บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ( 522000)  ตั้งไว้  301,560 บาท     เพื่อจ่ายเป็น  
      (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100) ตั้งไว้  175,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   ตั้งไว้  175,920.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเกษตร  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ 14,660  บำท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร   
      (2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลกมลาไสย  (220200)  ตั้งไว้  17,640  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
           (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  15,120.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเกษตร  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ  1,260  บำท รวม  12  เดือนต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร    
 
 



82 
 

              (2) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  2,520.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 210 บำท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร   
     (3)  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตั้งไว้ 75,240  บาท เพื่อจ่ายเป็น  
                   (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 75,240.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง คนงำนเคร่ืองสูบน้ ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ    เดือนละ 6,720  บำท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
    (4)  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  32,760 บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
                 (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  32,760.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง  คนงำนเคร่ืองสูบน้ ำ  จ ำนวน 1   อัตรำ    เดือนละ  2,730 บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร    
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  20,000  บาท 
   1. ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้ 20,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
          1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
              (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ตั้งไว้ 20,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล   ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
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2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้     
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  210,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น 
              1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้         -        บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้    210,000 บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้          -        บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้     210,000 บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้         -        บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้         -        บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้         -        บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้         -        บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้         -       บำท 
งบด ำเนินกำร   (530000)   ตั้งไว้   210,000  บำท 
    1. ค่ำใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  210,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
            1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ (320300)  ตั้ง
ไว้  10,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
          (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและพระรำชเสำวนีย์  ตั้งไว้  10,000.-  
บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและพระรำชเสำวนีย์  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
             1.2  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  ตั้งไว้  200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
                       (2)  ค่ำบูรณะแหล่งน้ ำ  ตั้งไว้  200,000.- บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณะและ
บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ คลอง หนอง บึง ฯ  เพื่อกำรเกษตรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักปลัด 
แผนงานการศึกษา 

1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  458,360  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เพื่อจ่ำยเป็น     
 1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้   378,360    บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้     80,000    บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้           -        บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้       80,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้          -        บำท  
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้          -        บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -        บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้          -        บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอื่นๆ   ตั้งไว้          -        บำท   
 
งบบุคลากร  (520000)   ตั้งไว้  378,360    บาท   
     1.   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ( 522000)   ตั้งไว้  378,360    บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
           1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)  ตั้งไว้  175,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็น       
                 (1) เงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้  175,920  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  14,660  บำท  รวม  12 เดือน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ          
             2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  (220200)  ตั้งไว้  17,640.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
     (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  15,120  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  1,260  บำท  รวม  12    เดือน    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  
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                 (2) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิพนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งไว้  2,520.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่ม
ตำมคุณวุฒพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 210 บำท รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
    3.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้  109,680 บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
       -  ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 109,680 บาท   เพื่อจ่ายเป็น  
          (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  109,680  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ เดือนละ  9,140  บำท รวม  12   เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ     
   4.  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  75,120 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
       - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  75,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
       (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  75,120  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ 6,260  บำท รวม  12  เดือน    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้ 80,000.-บาท     
       1. ค่าใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  80,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น   
 1.1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร  (320100)  ตั้งไว้  80,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมหรือร่วมประเพณีส ำคัญต่ำง ๆ ทำงพุทธศำสนำ เป็นเงิน 
20,000.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 

(2) ค่ำส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   เป็นเงิน  60,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 2,558,620  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น     
 1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้      -          บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้   1,466,260  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้          -          บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้   644,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้  822,260  บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้          -          บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -          บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้ 1,092,000 บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้          -          บำท   
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  1,466,260 บาท  
      1. ค่าใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  644,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็น   
         1.1 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้
 644,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็น  
               -  ค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  ตั้งไว้   644,000.- บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่เด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 5  ศูนย์ รวม 115 คน  ปีละ 280 วันๆละ 20 บำท/คน  เพื่อจ่ำยเป็น 

(1)  ศูนย์ ฯ พัฒนำชุมชนโปโล   จ ำนวน 20 คนๆ ละ  20  บำท เป็นเงิน  112,200.- บำท 
  (2)  ศูนย์ ฯ วัดข้ำวหลำม           จ ำนวน 27  คนๆ ละ  20 บำท เป็นเงิน  151,200.- บำท  

(3)  ศูนย์ ฯ วัดสงยำง          จ ำนวน 18  คนๆ ละ  20  บำท   เป็นเงิน     100,800.-   บำท 
       (4)  ศูนย์ ฯ วัดดอนยูง         จ ำนวน 39  คนๆ ละ  20  บำท   เป็นเงิน   218,400.-  บำท 

(5)  ศูนย์ ฯ วัดโปโล           จ ำนวน 11  คนๆ ละ  20 บำท   เป็นเงิน     61,600.-      บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
2. ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  822,260  บาท   เพื่อจ่ายเป็น     
               -  ประเภทอาหารเสริม(นม) (330400) ตั้ง  822,260   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                     (1) ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)   ตั้งไว้  100,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบในกำรจัดซื้อ
อำหำรเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.กมลำไสย  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
                     (2) ค่ำสนับสนุนอำหำรเสริม(นม)  ตั้งไว้  722,260.- บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม
(นม)ให้แก่เด็กเล็ก  เด็กอนุบำล และประถมศึกษำปีที่ 1- 6  ดังนี้ 
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                      1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ ำนวน  4 โรงเรียน จ ำนวน  273  คนๆ ละ 7 บำท/คน/วัน จ ำนวน 
260 วัน/ปี  เป็นเงิน   496,860.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                           - โรงเรียนข้ำวหลำมฯ  จ ำนวน  50  คน คนละ 7  บำท  260 วัน  เป็นเงิน 91,000.-  บำท 
                           - โรงเรียนสงยำงฯ จ ำนวน 58  คน คนละ 7   บำท  260 วัน  เป็นเงิน  105,560.-   บำท 
                           - โรงเรียนโปโลเล้ำฯ จ ำนวน 87  คน คนละ 7  บำท 260 วัน  เป็นเงิน  158,340.- บำท 
              - โรงเรียนดอนยูงฯ  จ ำนวน 78  คน คนละ 7   บำท  260 วัน  เป็นเงิน  141,960.-  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  
                       2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5  ศูนย์  จ ำนวน  115  คนๆละ  7  บำท/วัน  ปีละ 280 วัน รวมเป็นเงิน  
225,400.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

(1)  ศูนย์ ฯ พัฒนำชุมชนโปโล จ ำนวน 20 คนๆ ละ  7 บำท  เป็นเงิน  39,200.- บำท        
(2)  ศูนย์ ฯ วัดข้ำวหลำม จ ำนวน 27  คนๆ ละ  7  บำท   เป็นเงิน     52,920.- บำท                     
(3)  ศูนย์ ฯ วัดสงยำง จ ำนวน 18  คนๆ ละ  7  บำท   เป็นเงิน     35,280.- บำท 

            (4)  ศูนย์ ฯ วัดดอนยูง จ ำนวน 39  คนๆ ละ  7  บำท   เป็นเงิน     76,440.- บำท 
              (5)  ศูนย์ ฯ วัดโปโล จ ำนวน 11  คนๆ ละ  7  บำท   เป็นเงิน     21,560.- บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  1,092,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
                1.  อุดหนุนหน่วยงำนอ่ืน (610200) ตั้งไว้  1,092,000.- บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำร
กลำงวันให้แก่เด็กอนุบำล – ประถมศึกษำปีที่ 6  ดังนี ้
                           (1)  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)  จ ำนวน  4  
โรงเรียน  จ ำนวน  200  วัน (100 %) เป็นเงนิ  1,092,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                                - โรงเรียนข้ำวหลำมฯ   จ ำนวน   50  คนๆละ 20  บำท  เป็นเงิน     200,000.-     บำท 
                                - โรงเรียนสงยำงฯ        จ ำนวน   58  คนๆละ 20  บำท  เป็นเงิน     232,000 .-    บำท 
                                - โรงเรียนโปโลเล้ำฯ    จ ำนวน    87  คนๆละ 20  บำท  เป็นเงิน     348,000 .-    บำท  
                                - โรงเรียนดอนยูงฯ       จ ำนวน   78  คนๆละ 20  บำท  เป็นเงิน     312,000.-     บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักปลัด 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 105,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น     
 1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้          -       บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้      60,000  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้          -       บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้       60,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้          -       บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้          -       บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้          -       บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้       45,000  บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้          -       บำท 
   
1. ค่าใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  60,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
      1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้   40,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ต้ังไว้  40,000.- บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ ประเพณี
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
       1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้งไว้ 
20,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น      
          (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกร้ำน  ต้ังไว้  20,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำผลิตภัณฑ์ 
OTOP ไปออกร้ำนประกวดในงำนพระรำษฎรบริหำรฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏ
ในแผนงำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  3,448,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น  
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          1.  อุดหนุนหน่วยงานอื่น (610200) ตั้งไว้  45,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                (1)  อุดหนุนอ ำเภอกมลำไสย (610200) ตั้งไว้  10,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ  ตำมโครงกำรจัดงำนพระรำษฎรบริหำรฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
          (2)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสย (610200)  ตั้งไว้  10,000.-  บำท  เพื่อจ่ำย
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกมลำไสย ตำมโครงกำรแข่งขันเรือยำวประจ ำปีของจังหวัด
กำฬสินธุ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  
          (3)  อุดหนุนเทศบำลต ำบลหนองแปน (610100) ตั้งไว้  10,000.-  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลหนองแปนตำมโครงกำรสักกำระพระธำตุยำคู  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
          (4)  อุดหนุนชมรมลูกเสือชำวบ้ำน จังหวัดกำฬสินธุ์ (610400) ตั้งไว้  15,000.-  บำท  
ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชมรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดกำฬสินธุ์ตำมโครงกำรฝึกอบรมลูกเสือ
ชำวบ้ำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำศิริกิตติ์พระบรมรำชินี ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
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2.งานกีฬาและนันทนาการ 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  200,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น     
 1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้       -         บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้   200,000  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้        -         บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้    150,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้     50,000  บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้       -          บำท  
 3. งบลงทุน    ตั้งไว้       -          บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้       -          บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้       -          บำท 
  
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  200,000.-บาท  
 1. ค่าใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  150,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
     1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้   150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบล  เป็นเงิน    70,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำร
แข่งขันกีฬำเยำวชนประชำชนประจ ำปี  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำท้องถิ่นท้องที่สำมัคคีสัมพันธ์ ประจ ำปี   ตั้งไว้ 80,000.-  
บำท   เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำท้องถิ่นท้องที่สำมัคคีสัมพันธ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
2. ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  50,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น     
  (1) ประเภทวัสดุกีฬำ (331300) ตั้งไว้  50,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬำไว้
ประจ ำ อบต.หรือหมู่บ้ำน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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3.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น   50,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น     
 1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้       -         บำท   
 2. งบด ำเนินกำร                  ตั้งไว้    50,000  บำท   
  2.1 ค่ำตอบแทน                ตั้งไว้        -         บำท   
  2.2 ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้     50,000  บำท   
  2.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้       -          บำท   
  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้       -          บำท  
 3.  งบลงทุน    ตั้งไว้       -          บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้       -          บำท  
 5. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ   ตั้งไว้       -          บำท 
 
      1. ค่าใช้สอย   ( 532000 )   ตั้งไว้  50,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
 1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  
ตั้งไว้  50,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็น  
                (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนลอยกระทงประจ ำปี ตั้งไว้  50,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรลอยกระทงประจ ำปี   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนำธรรม
และนันทนำกำร 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักปลัด 

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 306,360 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น   

1. งบบุคลำกร       ตั้งไว้     306,360  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          -        บำท 
 
งบบุคลากร 
1.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ( 522000)  ตั้งไว้  306,360   บาท     เพื่อจ่ายเป็น   
   (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100) ตั้งไว้  150,360 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล     ตั้งไว้  150,360.-บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  นักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 12,530  บำท   
รวม  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   (2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลกมลาไสย  (220200)  ตั้งไว้  40,560 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ ตั้งไว้  34,200.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 2,850  บำท รวม 12  เดือนตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
             (2) เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ  ต้ังไว้  6,360.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน 1 อัตรำ  เดือนละ 530  บำท รวม  12  เดือน 
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ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
  (3)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)   ตั้งไว้  97,440 บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
           -  ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ     ตั้งไว้  97,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น         
              (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง ต้ังไว้  97,440.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำง ให้แก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 8,120  บำท รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 (4)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
            -  เงินเพิ่มต่ำง ๆ  ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  18,000 บำท   เพื่อจ่ำยเป็น 
                 (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000.-บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน จ ำนวน 1 อัตรำ   เดือนละ 1,500  บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
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2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 75,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น 

1. งบบุคลำกร       ตั้งไว้          -        บำท   
2. งบด ำเนินกำร                  ตั้งไว้    75,000    บำท  

     2.1 ค่ำตอบแทน    ตั้งไว้          -        บำท 
      2.2 ค่ำใช้สอย                              ตั้งไว้    75,000    บำท      
      2.3 ค่ำวัสดุ                              ตั้งไว้          -        บำท   
                   2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค               ตั้งไว้          -        บำท  
          3.  งบลงทุน     ตั้งไว้          -        บำท   
          4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -        บำท 
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้    75,000    บาท  
1. ค่าใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว้    75,000    บาท เพื่อจ่ายเป็น 
          1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  ตั้ง
ไว้    75,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็น  
              (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันยำเสพติด  ตั้งไว้ 15,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
รณรงค์และป้องกันยำเสพติดโดยกระบวนกำรป้องกัน บ ำบัด และฟื้นฟู  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน  
               (2)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมเยำวชน ตั้งไว้  20,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมคุณธรรมเยำวชน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำน
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                     (3)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งไว้  
20,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครำบครัว ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
               (4)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข แบบ ABC ตั้งไว้  20,000.-  บำท  ส ำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข แบบ ABC  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล 
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักปลัด 
แผนงาน สาธารณสุข 

1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 193,560 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น     
           1. งบบุคลำกร    ตั้งไว้     193,560  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           -        บำท    
           
 งบบุคลากร  (520000)  ตั้งไว้     193,560  บาท        
 1.   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ( 522000)  ตั้งไว้     193,560  บาทเพื่อจ่ายเป็น   
      1.1  เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  (220100)   ตั้งไว้     175,920  บำทเพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเดือนพนักงำน ต้ังไว้  175,920  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสุขำภิบำล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ  14,660   บำท   รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข      
      1.2  เงินเดือนเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล  (220200)   ตั้งไว้  17,640   บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้ 15,120 บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำคลองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสุขำภิบำล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ  1,260   บำท รวม 12  เดือนต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข    
             (2) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  2,520  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสุขำภิบำล  จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ  210 บำท รวม  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
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2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  390,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น       

1. งบบุคลำกร                 ตั้งไว้         -          บำท    
 2. งบด ำเนินกำร               ตั้งไว้     390,000  บำท 
      2.1 ค่ำตอบแทน             ตั้งไว้         -          บำท    
      2.2 ค่ำใช้สอย              ตั้งไว้     310,000  บำท    
      2.3 ค่ำวัสดุ              ตั้งไว้       80,000  บำท    
     2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค            ตั้งไว้          -         บำท    
 3.  งบลงทุน               ตั้งไว้          -         บำท    
 4. งบเงินอุดหนุน                           ตั้งไว้          -         บำท 
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  390,000  บาท      
      1.   ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  310,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น   
             1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)  
ตั้งไว้   310,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็น           
                (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   50,000.-  บำท   เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น กำรฉีดพ่นหมอกควัน และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
                       (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตั้งไว้  เป็นเงิน   20,000.-  บำท   เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  เช่น ค่ำวัคซีน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
จำกรัฐบำล   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
                       (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์และป้องกันไข้หวัดนก  ตั้งไว้  เป็นเงิน   10,000.-  บำท   เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น กำรฉีดยำป้องกัน  และอ่ืนๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
                      (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหน่วย อบต.และบริกำรรักษำพยำบำลเคลื่อนที่  ตั้งไว้  เป็นเงิน  
30,000.-  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรออกหน่วย อบต.และบริกำร
รักษำพยำบำลเคลื่อนที่ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
         (5)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำฬสินธุ์คนดี สุขภำพดี รำยได้ดี ตั้งไว้  200,000.-  บำท  ส ำหรับจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำฬสินธุ์คนดี สุขภำพดี รำยได้ดี ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏ
ในแผนงำนสำธำรณสุข 
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     2.  ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  80,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น      
     2.1  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  80,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                (1) ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  70,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อทรำยอะเบทและน้ ำยำเคมีก ำจัดลูกน้ ำ ยุงลำย  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏใน
แผนงำนสำธำรณสุข 
                (2) ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  10,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อวัสดุและน้ ำยำเคมีในกำรรณรงค์ป้องกันและก ำจัดไข้หวัดนก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
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3.งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  100,000.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เพื่อจ่ำยเป็น     

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  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
       1. อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ (610400)  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น         
           1  อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน (610400) ตั้งไว้ 100,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำม
โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนของ อสม. จ ำนวน 10  หมู่บ้ำนๆละ 
10,000.-  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส่วนการคลัง 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 1,525,180   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น   
         1. งบบุคลำกร      ตั้งไว้  1,233,180  บำท    
         2. งบด ำเนินกำร                 ตั้งไว้     255,000  บำท 
               2.1 ค่ำตอบแทน     ตั้งไว้     110,000  บำท 
               2.2 ค่ำใช้สอย                              ตั้งไว้      90,000  บำท       
               2.3 ค่ำวัสด ุ                             ตั้งไว้      50,000  บำท   
              2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค               ตั้งไว้        5,000  บำท  
         3.  งบลงทุน    ตั้งไว้      30,000  บำท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้         7,000 บำท  
 
 งบบุคลากร   (520000)  ตั้งไว้  1,233,180 บาท       
1.   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ( 522000)   ตั้งไว้  1,233,180  บาท เพื่อจ่ายเป็น   
      (1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)  ตั้งไว้  903,120  บาท  เพื่อจ่ายเป็น     
             (1)  เงินเดือนพนักงำน   ตั้งไว้  288,120  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนคลัง  (หัวหน้ำส่วนกำรคลัง)   จ ำนวน  1  อัตรำๆ  เดือนละ  24,010  บำท รวม  12  
เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
             (2) เงินเดือนพนักงำน  ต้ังไว้  172,560  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง    นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  14,380  บำท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
             (3) เงินเดือนพนักงำน  ต้ังไว้  172,560  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง    นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  14,380  บำท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
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             (4) เงินเดือนพนักงำน  ต้ังไว้  150,360  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  12,530   บำท  รวม  12  เดือนตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป   
             (5) เงินเดือนพนักงำน  ต้ังไว้  119,520  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  9,960   บำท  รวม  12  เดือนตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป     
      (2)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  (220200)  ตั้งไว้  64,620  บาท  เพื่อจ่ายเป็น           
                (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  15,840  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว 
แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน  1   อัตรำ ๆ   เดือนละ  1,320  บำท  รวม   
12   เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
                (2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  15,840  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว 
แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน  1   อัตรำ ๆ   เดือนละ  1,320  บำท  รวม   
12   เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
                (3) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  6,660  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว 
แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน  1   อัตรำ ๆ   เดือนละ  555  บำท  รวม   12   
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
               (4) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว 
แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน  1   อัตรำ ๆ   เดือนละ  1,500  บำท  รวม   12   
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
  (5) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  2,520  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  210  บำท รวม  12 เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
  (6) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  2,520  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  210  บำท รวม  12 เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
              (7) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  1,320  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็น เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ   จ ำนวน  1   อัตรำ ๆ   เดือนละ 110  บำท   รวม   12   เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป    
              (8) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  1,920  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็น เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำๆ  เดือนละ  160  บำท  รวม   12   เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  
    (3)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300)   ตั้งไว้ 42,000.-บาท  
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          (1)  เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร  ตั้งไว้     42,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง 
หัวหน้ำส่วนกำรคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
    (4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้  170,040  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
  (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้   97,440  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้   จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  8,120  บำท   รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
  (2) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  72,600  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ  เดือนละ  6,050  บำท รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
  (5)  เงินเพิ่มตามต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  53,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
             (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำน
จ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  1,500  บำท  รวม  12  เดือน    
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
             (2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  35,400  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำน
จ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  2,950  บำท รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
     
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  255,000   บาท     
     1.  ค่าตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  110,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
          1.1  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) ตั้งไว้  
110,000  บำท    เพื่อจ่ำยเป็น         
             (1) ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)   ตั้งไว้  20,000.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรให้แก่   พนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
             (2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  (310600)   ตั้งไว้  80,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลใหแ้ก่ พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป   
             (3) ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
     2.   ค่าใช้สอย  ( 532000 )   ตั้งไว้  90,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น  
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            (1) ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (532400) ตั้งไว้  30,000  บำท  
เพื่อจ่ำยเป็น 
                   - ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองอัดส ำเนำ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองปรับอำกำศ รถจักรยำนยนต์   ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
            (2) ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
(320300) ตั้งไว้   60,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                          - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  20,000 บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำง   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
                          - ค่ำลงทะเบียน  ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรเดินทำงไปอบรม
สัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป 
                          - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษี  ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีในพื้นที่  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป        
  2.3   ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  50,000  บาท  จ่ายเป็น     
             (1)  ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไว้  50,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรทั่วไป           
  2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)  ตั้งไว้  5,000  บาท  จ่ายเป็น   
            (1)  ประเภทค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 
5,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป  
 
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น       
          1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้    30,000    บาท  จ่ายเป็น 
             1 ค่าครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้ 30,000  บาท   จ่ายเป็น 
         - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ (410100) 
               (1)  ค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน  ตั้งไว้  30,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(พีซี)  ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ืองพร้อมเคร่ืองส ำรองไฟ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
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งบเงินอุดหนุน  (560000)   ตั้งไว้  70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
               (1)  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ (610100) ตั้งไว้  
7,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (จะเบิกจ่ำยได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจระดับจังหวัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส่วนโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 901,440  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น    

1. งบบุคลำกร       ตั้งไว้     689,940    บำท    
2. งบด ำเนินกำร                  ตั้งไว้    207,000     บำท 

      2.1 ค่ำตอบแทน    ตั้งไว้       50,000    บำท 
      2.2 ค่ำใช้สอย                              ตั้งไว้      57,000    บำท       
      2.3 ค่ำวัสดุ                              ตั้งไว้       100,000 บำท   
                   2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค               ตั้งไว้           -         บำท  
         3.  งบลงทุน     ตั้งไว้        4,500   บำท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                  ตั้งไว้            -        บำท  
 
 งบบุคลากร   (520000)  ตั้งไว้  689,940  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
    1.  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)   ตั้งไว้  511,920  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
        (1) เงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้ 238,320.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง)   จ ำนวน  1  อัตรำ ๆ  เดือนละ  19,860  บำท  รวม  12  เดือนตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
        (2) เงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้ 154,080  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง   
นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  12,840 บำทรวม  12  เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน 
        (3)  เงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้  119,520  บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ  9,960  บำท  รวม  12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      
   2.  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล (220200)  ตั้งไว้  24,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
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        (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  3,060 บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน 1 อัตรำๆ  เดือนละ 255   บำท  รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      
         (2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  18,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1  อัตรำๆ เดือนละ 1,500  บำท  รวม  12  เดือน ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน     
         (3)  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ตั้งไว้  1,320  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ   จ ำนวน 1  อัตรำๆ   เดือนละ 110  บำท  รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
          (4)  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ  ต้ังไว้  2,520  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงิน  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   จ ำนวน 1  อัตรำๆ   เดือนละ 210  บำท  รวม  12  เดือน   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  
   3  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300)   ตั้งไว้   42,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
          (1)  เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร  ตั้งไว้     42,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง)   จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน 
  4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้  84,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
      - พนักงำนจ้ำงภำรกิจ  ตั้งไว้  84,600  บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
        (1) เงินเดือนพนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้  84,600  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1  อัตรำๆ เดือนละ 7,050  บำท  รวม  12 เดือนตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน    
  5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั้งไว้  26,520  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
     - เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ตั้งไว้  26,520  บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
        (1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ  ตั้งไว้  26,520  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำน
จ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 อัตรำๆ เดือนละ 2,210  บำท  รวม  12  เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  
  
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  207,000  บาท     
     1.  ค่าตอบแทน  (531000)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
         1.1  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)   ตั้งไว้  10,000.-บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรให้แก่   พนักงำนส่วนต ำบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน               
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         1. 2  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  (310600)   ตั้งไว้  30,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่ำรักษำพยำบำลให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   
         1.3 ประเภทเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้  10,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินผลประโยชน์ ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงผู้มีสิทธิได้รับ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
   2.   ค่าใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว้ 57,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
    2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  ตั้งไว้   17,000.-บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                        (1) ค่ำล้ำงฟิล์ม  ส ำรวจออกแบบ  เป็นเงิน  2,000.-  บำท 
                        (2) ค่ำส ำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ  เป็นเงิน 10,000.-  บำท 
                        (3) ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบแปลน ฯลฯ เป็นเงิน  5,000  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      
     2.2  ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  
(320300) ตั้งไว้  40,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                         (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้  20,000 บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบล   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
                         (2) ค่ำลงทะเบียน  ต้ังไว้  20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรเดินทำงไปอบรม
สัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน        
   3.   ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  รวม   100,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
            (1)  ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไว้  50,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของ  
เคร่ืองใช้ต่ำงๆ  เช่นกระดำษ  ปำกกำ  ไม้บรรทัด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน 
            (2) ประเภท  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้  10,000.- บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์ต่ำงๆ  เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน    
            (3)  ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600)  ตั้งไว้  40,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์ต่ำงๆ  เช่น ไม้ต่ำงๆ  เหล็ก ปูน ทรำย  ยำงมะตอย ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
    
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  4,500  บาท       
   1.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้    4,500    บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
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            1 ค่าครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้ 4,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
         - ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตั้งไว้  4,500  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด
สองบำนประตู ตั้งไว้  4,500  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดสองบำนประตู จ ำนวน 1 ตู้ 
ตัง้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
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2. งำนไฟฟ้ำถนน 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  1,093,500  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เพื่อจ่ำยเป็น    

1. งบบุคลำกร       ตั้งไว้          -           บำท    
2. งบด ำเนินกำร                  ตั้งไว้     177,500   บำท 

      2.1 ค่ำตอบแทน    ตั้งไว้          -           บำท 
      2.2 ค่ำใช้สอย                              ตั้งไว้          -          บำท       
      2.3 ค่ำวัสดุ                              ตั้งไว้      67,500    บำท   
                  2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค               ตั้งไว้       50,000   บำท  
         3.  งบลงทุน     ตั้งไว้           -         บำท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      976,000  บำท   
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้  67,500  บาท     
1. ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้  67,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็น   
         1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้า  (330200)  ตั้งไว้    67,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                        (1) ค่ำจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่ำงๆ  เช่น สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ  ปลั๊กไฟฟำ้ฯลฯ เป็นเงิน 
60,000 .- บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
                        (2) ค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำ  ตั้งไว้    4,500.- บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในบ้ำนดอนยำง หมู่ที่ 6ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล     
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  
                   (3) ค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำ  ตั้งไว้    1,500.- บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในบ้ำนโปโล หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล     
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
           (4) ค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำ  ตั้งไว้    1,500.- บำทเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในบ้ำนข้ำวหลำม หมู่ที่ 16 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล     
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
 2 ค่ำสำธำรณูปโภค  (534000)  ตั้งไว้   50,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
                    (1)  ค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะ (340100) ตั้งไว้  50,000.- บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ
สำธำรณะภำยในเขตพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้ำสะสม  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน 
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งบเงนิอุดหนุน (560000) ตั้งไว้   976,000  บาท     
        1.   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   (610200)  ตั้งไว้  976,000  บาท 
            (1)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  95,000.- บำท  ในกำรขยำยเขตเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนข้ำวหลำม หมู่ที่ 2 เสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 10 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
            (2)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  90,500.- บำท  ในกำรขยำยเขตเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำและสำยพำดดับบ้ำนดอนยำง หมู่ที่ 6 เสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 7 ช่วงเสำ และสำยพำดดับ 
จ ำนวน  8 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
                      (3)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  66,500.- บำท  ในกำรขยำยเขตเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนดอนยูง หมู่ที่ 9  เสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 7 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำก
รัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
                      (4)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  600,000.- บำท  ในกำรขยำยเขต
เสำไฟฟ้ำแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำส ำหรับส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
          (5)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  19,000.- บำท  ในกำรขยำยเขตเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนข้ำวหลำม หมู่ที่ 2 ขยำยเขตเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 2 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
         (6 )  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  21,000.- บำท  ในกำรขยำยสำย
พำดดับ บ้ำนดอนยูง หมู่ที่ 9 ขยำยเขตสำยพำดดับ จ ำนวน 7 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
          (7)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  9,000.- บำท  ในกำรขยำยสำยพำด
ดับ บ้ำนโปโล หมู่ที่ 10 ขยำยเขตสำยพำดดับ จ ำนวน 3 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
          (8)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  50,000.- บำท  ในกำรขยำยเขตเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำและสำยพำดดับบ้ำนโปโล หมู่ที่ 13 ขยำยเขตเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 4 ช่วงเสำ และสำยพำด
ดับ จ ำนวน  4 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
               (9)  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำจังหวัดกำฬสินธุ์ (610200) ตั้งไว้  25,000.- บำท  ในกำรขยำยเสำ
ไฟฟ้ำแรงต่ ำและสำยพำดดับ บ้ำนข้ำวหลำม หมู่ที่ 16 ขยำยเขตเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 2 ช่วงเสำ และขยำย
เขตสำยพำดดับ จ ำนวน 2 ช่วงเสำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน 
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3. งานบ าบัดน้ าเสีย 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  28,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น  

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     28,000  บำท   
          4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -       บำท  
  
งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  450,000.-บาท  
1.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  ตั้งไว้  28,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น   
               (10) ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ ภำยในหมู่บ้ำนน้อยพัฒนำ หมู่ที่ 18 ตั้งไว้  28,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำรูปตัววี ปำกร่องกว้ำง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 75.00 เมตร  ตำมแบบ 
อบต.กมลำไสย เลขที่ 010/2557 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส่วนโยธา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
1.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 1,195,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เพื่อจ่ายเป็น   

1. งบบุคลำกร       ตั้งไว้          -         บำท    
2. งบด ำเนินกำร                   ตั้งไว้     308,000  บำท 

      2.1 ค่ำตอบแทน    ตั้งไว้          -         บำท 
     2.2 ค่ำใช้สอย                  ตั้งไว้     308,000  บำท       
      2.3 ค่ำวัสดุ                              ตั้งไว้          -         บำท   
               2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค               ตั้งไว้          -         บำท  
          3.  งบลงทุน     ตั้งไว้     887,000   บำท   
         4.  งบเงินอุดหนุน                 ตั้งไว้          -         บำท  
 
งบด าเนินการ   (530000)   ตั้งไว้ 308,000.-บาท     
1.   ค่าใช้สอย ( 532000 ) ตั้งไว้  308,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
      1.1  ประเภทบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้     308,000.-    บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                    (1) ค่ำบ ำรุงและบูรณะเส้นทำง   ตั้งไว้    200,000.- บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมหรือ
บูรณะเส้นทำงภำยในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
              (2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว้ 28,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้ำนดอนยูง หมู่ที่ 9 ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 3.50 เมตร ยำว 350 เมตร ลงลูกรังเฉพำะจุดที่เสียหำย
เป็นหลุมเป็นบ่อ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
           (3) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว้ 80,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้ำนฟำกปำว หมู่ที่ 14  ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 3.50 เมตร ยำว 600 เมตร ลงลูกรังเฉพำะจุดที่เสียหำย
เป็นหลุมเป็นบ่อ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
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งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้  887,000  บาท       
   1.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  ตั้งไว้  887,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
               (1) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  150,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำนสงยำง หมู่ที่ 3 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 60.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตรหรือตำมสภำพ ตำมแบบ อบต.กมลำไสย เลขที่ 001/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
               (2) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  150,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสะอำดชัยศรี หมู่ที่ 8  เส้นทำงสำยบ้ำนสะอำดชัยศรี-ถนนลำดยำง ถนนกว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 60.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร หรือตำมสภำพ ตำมแบบ อบต.
กมลำไสย เลขที่ 002/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 
               (3) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  98,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโปโล หมู่ที่ 10  เส้นทำงสำยดอนเจ้ำปู่-คลองRMC  ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตรหรือตำมสภำพ  ตำมแบบ อบต.กมลำไสย 
เลขที่ 003/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   (4) ก่อสร้ำงถนนลูกรัง  ตั้งไว้   97,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนโปโล  
หมู่ที่ 13  เส้นทำงสำยถนนดินถมข้ำงโรงเรียนโปโลเล้ำสำมัคคี(ด้ำนทิศเหนือ) กว้ำงเฉลี่ย 3.00  เมตร ยำว   
350.00   เมตร หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ  157.50 ลูกบำศ์กเมตร ตำมแบบ อบต.
กมลำไสย เลขที่ 004/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 
                      (5) ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  97,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนข้ำวหลำม หมู่ที่ 16 ขนำดผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย  0.50 
เมตร ควำมยำวรวม 2 ข้ำงทำง 330.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบ อบต.กมลำไสย เลขที่ 005/2557  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
               (6) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  131,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดอนยูง หมู่ที่ 17  เส้นทำงสำยเลียบคลองพลังงำนไฟฟ้ำ ด้ำนทิศตะวันออกหมู่บ้ำน 
ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร หรือตำมสภำพ 
ตำมแบบ อบต.กมลำไสย เลขที่ 006/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
               (7) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  98,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนน้อยพัฒนำ หมู่ที่ 18  เส้นทำงสำยถนนรอบหมู่บ้ำนด้ำนทิศตะวันตก  ถนนกว้ำง 
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4.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตรไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตรหรือตำมสภำพ ตำมแบบ อบต.
กมลำไสย เลขที่ 007/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมฯ 
                      (8) ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  36,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำนสงยำง หมู่ที่ 3 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตรหรือตำมสภำพ ตำมแบบ อบต.กมลำไสย เลขที่ 008./2557  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
                      (9) ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้  30,000.-  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนดอนยำง หมู่ที่ 6 ขนำดพื้นที่ 60 ตำรำงเมตร หนำ 0.15 
เมตรตำมแบบ อบต.กมลำไสย เลขที่ 009/2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


