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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
   

             ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
     

         บัดนี ้ถึงเวลาที ่คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังต่อไปนี้ 
 1.  สถานะการคลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน  ดังนี้ 
   1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  23,580,063.06  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  7,544,543.55  บาท 
   1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  5,401,969.85  บาท 
   1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ  รวม  0.00  

บาท 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  6  โครงการ  รวม  15,449.51  บาท 
  1.2  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2563  ณ  วันที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
  (1)  รายรับจริง  จ านวน  27,031,970.66   บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 1,400.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน 5,458.60 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 89,173.68 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 275,610.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 10,255.36 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,906,906.11 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,743,166.91 บาท 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  19,008.00  บาท 
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  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  22,949,927.26   บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 6,721,965.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,306,371.42 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,204,422.94 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 615,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,102,167.90 บาท 
  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  19,008.00  บาท 
  (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  24,500.00  บาท 
  (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
  (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

   ค าแถลงงบประมาณ       

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

            
           รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี  2563 
ประมาณการ 

ปี  2564 

รายได้จัดเก็บเอง          

   หมวดภาษีอากร 123,198.64 71,500.00 31,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และ
ใบอนุญาต 

5,106.93 19,100.00 3,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 90,621.28 110,000.00 90,000.00 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

318,310.00 270,000.00 270,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,993.00 31,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 555,229.85 501,600.00 414,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

   หมวดภาษีจัดสรร 15,319,110.25 15,306,000.00 14,263,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,319,110.25 15,306,000.00 14,263,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,794,647.00 16,692,400.00 18,572,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,794,647.00 16,692,400.00 18,572,500.00 

รวม 31,668,987.10 32,500,000.00 33,250,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี  2564 

จ่ายจากงบประมาณ          

   งบกลาง 7,894,799.35 9,277,951.00 8,874,819.00 

   งบบุคลากร 13,583,907.44 15,268,080.00 15,639,120.00 

   งบด าเนินงาน 3,772,805.68 5,502,969.00 6,028,861.00 

   งบลงทุน 1,437,274.00 1,008,000.00 1,406,200.00 

   งบเงินอุดหนุน 1,615,205.35 1,443,000.00 1,301,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,303,991.82 32,500,000.00 33,250,000.00 

รวม 28,303,991.82 32,500,000.00 33,250,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

            

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป    

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,186,940 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

   แผนงานการศึกษา 6,193,401 

   แผนงานสาธารณสุข 398,880 

   แผนงานเคหะและชุมชน 3,313,560 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 197,000 

ด้านการเศรษฐกิจ    

   แผนงานการพาณิชย์ 930,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    

   แผนงานงบกลาง 8,874,819 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,250,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
         อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม   งบ    
        
           
  งบบุคลากร 8,174,460 2,627,880 10,802,340 
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 0 2,657,520 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 5,516,940 2,627,880 8,144,820 
  งบด าเนินงาน 1,919,200 440,400 2,359,600 
     ค่าตอบแทน 186,000 91,400 277,400 
     ค่าใช้สอย 1,304,000 266,000 1,570,000 
     ค่าวัสดุ 178,000 80,000 258,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 251,200 3,000 254,200 
  งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 
     เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 
                         รวม 10,118,660 3,068,280 13,186,940 
      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                  งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
รวม     งบ    

          
             
    งบด าเนินงาน 110,400 110,400 
       ค่าตอบแทน 50,400 50,400 
       ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
       ค่าวัสดุ 10,000 10,000 
                           รวม 110,400 110,400 
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แผนงานการศึกษา 
                  งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

 งบ    
       
          
 งบบุคลากร 3,338,220 0 3,338,220 

    เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 3,338,220 0 3,338,220 

 งบด าเนินงาน 416,000 1,403,181 1,819,181 

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000 

    ค่าใช้สอย 251,000 570,460 821,460 

    ค่าวัสดุ 100,000 832,721 932,721 

 งบเงินอุดหนุน 0 1,036,000 1,036,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,036,000 1,036,000 

                        รวม 3,754,220 2,439,181 6,193,401 

     

แผนงานสาธารณสุข 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม     งบ    
          
             
    งบด าเนินงาน 178,880 178,880 
       ค่าตอบแทน 125,880 125,880 
       ค่าใช้สอย 25,000 25,000 
       ค่าวัสดุ 28,000 28,000 
    งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 
       เงินอุดหนุน 220,000 220,000 
                           รวม 398,880 398,880 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
               งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 
รวม     งบ    

          
             
    งบบุคลากร 1,498,560 1,498,560 
       เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 1,498,560 1,498,560 
    งบด าเนินงาน 408,800 408,800 
       ค่าตอบแทน 15,000 15,000 
       ค่าใช้สอย 213,000 213,000 
       ค่าวัสดุ 180,800 180,800 
    งบลงทุน 1,406,200 1,406,200 
       ค่าครุภัณฑ์ 40,200 40,200 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,366,000 1,366,000 
                           รวม 3,313,560 3,313,560 
        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
รวม     งบ    

          
             
    งบด าเนินงาน 25,000 25,000 
       ค่าใช้สอย 25,000 25,000 
    งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
       เงินอุดหนุน 20,000 20,000 
                           รวม 45,000 45,000 
                   งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

รวม งบ    
      

         

งบด าเนินงาน 147,000 50,000 197,000 

   ค่าใช้สอย 125,000 50,000 175,000 

   ค่าวัสดุ 22,000 0 22,000 

                       รวม 147,000 50,000 197,000 
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แผนงานการพาณิชย์ 
                  งาน 

งานกิจการประปา รวม     งบ    
          
             
    งบด าเนินงาน 930,000 930,000 
       ค่าวัสดุ 130,000 130,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 800,000 800,000 
                           รวม 930,000 930,000 
    แผนงานงบกลาง 

                  งาน 
งบกลาง รวม     งบ    

          
             
    งบกลาง 8,874,819 8,874,819 
       งบกลาง 8,874,819 8,874,819 
                           รวม 8,874,819 8,874,819 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

                โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ 
6)  พ.ศ.  2552  มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 

. 

ข้อ  1.  ข้อบัญญัติ  นี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

 

ข้อ  2.  ข้อบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

 

 

ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  33,250,000  บาท 

 

 

ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  33,250,000   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป    

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,186,940 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

   แผนงานการศึกษา 6,193,401 

   แผนงานสาธารณสุข 398,880 

   แผนงานเคหะและชุมชน 3,313,560 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 197,000 

ด้านการเศรษฐกิจ    

   แผนงานการพาณิชย์ 930,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    

   แผนงานงบกลาง 8,874,819 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,250,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ าเภอ  ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

              รายรับจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ยอดต่าง  (%) ปี  2564 

หมวดภาษีอากร                      

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25,115.00 22,990.00 69,713.64 24,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 45,221.75 45,351.75 51,073.00 47,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีปูาย 1,200.00 4,008.00 2,412.00 500.00 100.00 % 1,000.00 

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 71,536.75 72,349.75 123,198.64 71,500.00       31,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                      

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 978.00 1,513.20 1,455.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 430.00 340.00 270.00 600.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ 1,500.00 2,000.00 0.00 2,500.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 381.93 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 2,908.00 6,853.20 5,106.93 19,100.00       3,000.00 
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   รายรับจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ยอดต่าง  (%) ปี  2564 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      

     ดอกเบี้ย 94,873.68 83,353.23 90,621.28 110,000.00 -18.18 % 90,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 94,873.68 83,353.23 90,621.28 110,000.00       90,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 197,780.00 267,035.00 318,310.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 197,780.00 267,035.00 318,310.00 270,000.00       270,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 5,030.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 49,000.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,240.00 26,740.00 17,993.00 26,000.00 -23.08 % 20,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,240.00 80,770.00 17,993.00 31,000.00       20,000.00 
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   รายรับจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ยอดต่าง  (%) ปี  2564 

หมวดภาษีจัดสรร                      

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 247,012.50 886,308.88 273,430.72 920,000.00 -70.65 % 270,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  ก าหนดแผนฯ 7,941,016.80 7,515,504.76 8,266,781.27 7,610,000.00 -0.13 % 7,600,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.  จัดสรรรายได้ฯ 1,848,347.49 1,992,850.43 1,879,265.44 2,100,000.00 -14.29 % 1,800,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 25,188.21 31,825.08 26,486.40 40,000.00 -35.00 % 26,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,482,904.41 3,962,007.93 4,297,729.94 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 

     ภาษีสุรา 1,030,301.10 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 35,999.05 30,069.96 33,042.02 35,000.00 0.00 % 35,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 32,128.66 30,926.69 37,892.46 31,000.00 0.00 % 31,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

499,699.00 534,659.00 502,952.00 570,000.00 -12.28 % 500,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น ้าบาดาล 0.00 10.00 1,530.00 0.00 100.00 % 1,500.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,142,597.22 14,984,162.73 15,319,110.25 15,306,000.00       14,263,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      

     เงินอุดหนุนท่ัวไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

14,395,666.00 14,650,456.00 15,794,647.00 16,692,400.00 11.26 % 18,572,500.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,395,666.00 14,650,456.00 15,794,647.00 16,692,400.00       18,572,500.00 

รวมทุกหมวด 28,925,601.65 30,144,979.91 31,668,987.10 32,500,000.00       33,250,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  33,250,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 31,000 บาท 

  
ภาษีปูาย จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก  อบต.จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น   

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก  อบต.จัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 90,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 90,000 บาท 

     ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก  อบต.ได้รับดอกเบี้ยลดลง   

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 270,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 270,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเก็บค่าน ้าประปาได้เท่าเดิม   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก  อบต.ได้รับรายได้น้อยลง 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,263,500 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 270,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ลดลง 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,600,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ลดลง 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,800,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ลดลง 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 26,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ลดลง   

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เท่าเดิม   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 35,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เท่าเดิม 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 31,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เท่าเดิม 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ลดลง 

  

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น ้าบาดาล จ านวน 1,500 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เพ่ิมข้ึน 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,572,500 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

จ านวน 18,572,500 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เพ่ิมข้ึน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า จ านวน    18,572,500       บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป   
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนและเลือกท า  
                                                         จ านวน 5,056,559  บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์         จ านวน    60,000  บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 
   หรือทุพพลภาพ                                   จ านวน  1,572,000  บาท     
- เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน  6,668,400  บาท  
- เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา     
                                                        จ านวน   2,262,480   บาท 
- เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
                                                         จ านวน     220,000  บาท 
- เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย          
                                                         จ านวน       33,880  บาท 
- เงินอุดหนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น          จ านวน    120,000  บาท 
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)                 จ านวน    693,321  บาท 
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน                   จ านวน  1,036,000  บาท 
- เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          จ านวน    401,800  บาท 
- เงินอุดหนุนพัฒนาข้าราชการครูศูนย์เด็ก       จ านวน      16,000  บาท 
- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็ก (เงินรายหัว)        
                                                         จ านวน     139,400  บาท     
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาศูนย์เด็ก 3-5 ปี      
                                                         จ านวน       92,660  บาท 
- เงินอุดหนุนส าหรับงบด าเนินงานของสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟูา   
  (ค่ากระแสไฟฟูา)                                   จ านวน  200,000   บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ าเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                      

งานบริหารทั่วไป                      

   งบบุคลากร                      

   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                      

      เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

      
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,972,800 1,972,800 1,972,800 1,972,800 0 % 1,972,800 

รวมเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 2,657,520 2,657,520 2,657,520       2,657,520 

   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                      

      เงินเดือนพนักงาน 2,651,970 2,770,631.13 2,699,830 3,316,340 3.72 % 3,439,680 

      เงินประจ าต าแหน่ง 231,000 172,907.53 98,000 146,400 72.13 % 252,000 

      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 201,540 133,700 242,400 262,560 2.45 % 268,980 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,263,670 1,414,200 1,402,320 1,481,040 0.22 % 1,484,280 

      เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง 77,120 66,215 72,000 71,940 0.08 % 72,000 

รวมเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 4,425,300 4,557,653.66 4,514,550 5,278,280       5,516,940 

รวมงบบุคลากร 7,082,820 7,215,173.66 7,172,070 7,935,800       8,174,460 

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 2,250 10,000 0 % 10,000 

      ค่าเช่าบ้าน 113,000 87,000 45,000 53,000 81.13 % 96,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,731.75 35,428.25 38,378.25 86,000 -6.98 % 80,000 

รวมค่าตอบแทน 162,731.75 122,428.25 85,628.25 149,000       186,000 

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 336,887.62 293,400 0 0 0 % 0 

         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,000 5,000 0 % 5,000 

         - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

         - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 20,600 40,000 0 % 40,000 

         - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (สมาชิกสภา) 0 0 11,700 20,000 0 % 20,000 

         -ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 375,966 462,000 9.09 % 504,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 67,105 4,960 6,930 20,000 0 % 20,000 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
- ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษ  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้งซ่อม 0 0 0 200,000 0 % 200,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ 

0 0 0 0 100 % 5,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 7,660 39,722 4,055 20,000 0 % 20,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  อบต.สัญจรเพื่อออก
บริการประชาชนนอกสถานท่ีร่วมกับส่วนราชการอื่น 

0 0 12,625 10,000 -50 % 5,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกปูองสถาบัน 0 1,000 0 5,000 0 % 5,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษและ
โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง 

80,560 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์เพื่อก าจัดขยะ 0 0 4,500 5,000 0 % 5,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

0 0 0 0 100 % 10,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 0 27,500 0 0 0 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ยอดต่าง  (%) ปี  2564 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจร  ประชาคมต าบล  
การจัดท าแผนชุมชน 

0 0 10,000 10,000 0 % 10,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,398 18,739 8,412.88 30,000 0 % 30,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (สมาชิกสภา) 10,000 0 6,608 10,000 0 % 10,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 249,000 207,800 0 30 999,900 % 300,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 0 0 0 0 100 % 10,000 

         - ค่าพวงมาลัย  พานพุ่มดอกไม้สดและพวงมาลา 1,000 0 2,000 5,000 0 % 5,000 

         - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

         
- โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ.2540 

0 0 0 300 1,566.67 % 5,000 

         
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  ราชกุมารีฯ 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

         
- โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

         
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรักน ้า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน 

1,985 0 34,604 5,000 0 % 5,000 

         
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

94,530 0 0 0 0 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 44,105 178,120 47,190 80,000 -50 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 953,230.62 771,241 546,190.88 992,330       1,304,000 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุส านักงาน 76,328 77,752 83,164 60,000 -16.67 % 50,000 

      วัสดุงานบ้านงานครัว 14,989 4,405 11,715 5,000 60 % 8,000 

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,150 4,700 24,650 20,000 0 % 20,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 131,770 111,230 75,500 110,000 -45.45 % 60,000 

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 20,000 21,250 15,000 0 % 15,000 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,750 1,715 5,000 0 % 5,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,680 42,030 34,350 30,000 -33.33 % 20,000 

      วัสดุอื่น 0 600 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 273,917 265,467 252,344 245,000       178,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าสาธารณูปโภค                      

      ค่าไฟฟูา 203,837.6 207,407.77 170,162.96 180,000 0 % 180,000 

      ค่าบริการโทรศัพท์ 46,324.5 41,878.61 51,962.81 62,000 0 % 62,000 

      ค่าบริการไปรษณีย์ 706 252 175 2,000 0 % 2,000 

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,745 7,200 7,200 7,200 0 % 7,200 

รวมค่าสาธารณูปโภค 254,613.1 256,738.38 229,500.77 251,200       251,200 

รวมงบด าเนินงาน 1,644,492.47 1,415,874.63 1,113,663.9 1,637,530       1,919,200 

   งบลงทุน                      

   ค่าครุภัณฑ์                      

      ครุภัณฑ์ส านักงาน                      

           - ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 0 0 0 28,600 -100 % 0 

           - ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานไม้พร้อมเก้าอี้   0 0 0 9,300 -100 % 0 

           - ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมขาเหล็ก 0 0 0 51,700 -100 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 0 29,170 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน   7,500 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร 0 0 15,000 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ห้องประชุมสภา 37,500 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4,500 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 24,000 0 0 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      

         - ค่าจัดซ้ือไมค์ห้องประชุม 30,000 0 0 0 0 % 0 

         
- จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี  10  ) 

0 0 194,000 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      

         - ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 15,000 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเครื่องท าน ้าร้อน-น ้าเย็น 0 0 6,000 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ์โรงงาน                      

         - ค่าจัดซ้ือเลื่อยยนต์ 0 0 15,000 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      

           - ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 44,000 -100 % 0 

           - ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล   0 0 0 22,000 -100 % 0 

         
  - ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  
LED  ขาวด า 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

           - ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวด า 0 0 0 2,600 -100 % 0 

         
- ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก  (Ink  Tank  Printer)    

0 0 7,690 0 0 % 0 

         
- ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก  
(Inkjet) 

7,900 0 0 0 0 % 0 

         
- ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink  Tank  Printer) 

0 0 3,990 0 0 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         
- ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card  Reader) 

0 0 1,400 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 102,400 29,170 288,070 168,200       0 

รวมงบลงทุน 102,400 29,170 288,070 168,200       0 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      

         
- อุดหนุน  อบต.คลองขาม  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

         
- อุดหนุน  อบต.นาดี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

0 0 0 0 100 % 25,000 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ                      

         
- อุดหนุน  อบต.คลองขาม  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

0 0 30,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 25,000       25,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 25,000       25,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,829,712.47 8,660,218.29 8,603,803.9 9,766,530       10,118,660 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

งานบริหารงานคลัง                      

   งบบุคลากร                      

   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                      

      เงินเดือนพนักงาน 1,642,805 1,671,330 1,681,121.94 1,833,100 9.85 % 2,013,600 

      เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 456,550 512,975 531,960 553,320 3.43 % 572,280 

      เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง 3,305 2,150 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 2,141,160 2,228,455 2,255,081.94 2,428,420       2,627,880 

รวมงบบุคลากร 2,141,160 2,228,455 2,255,081.94 2,428,420       2,627,880 

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,400 29,800 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าเช่าบ้าน 33,000 3,000 0 0 0 % 0 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,566 40,799 31,980 81,400 6.14 % 86,400 

รวมค่าตอบแทน 129,966 73,599 31,980 86,400       91,400 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 149,283 215,500 0 0 0 % 0 

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 154,000 168,000 0 % 168,000 

         - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 39,300 67,000 -40.3 % 40,000 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 3,000 0 % 3,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 29,980 0 150,000 -100 % 0 

         - ค่าเดินทางไปราชการ 17,020 24,215 33,122 30,000 0 % 30,000 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,267 16,350 8,350 25,000 0 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย 176,570 286,045 236,772 443,000       266,000 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุส านักงาน 39,871 42,751.95 27,923 40,000 0 % 40,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 20,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,800 34,890 16,860 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 53,671 77,641.95 44,783 60,000       80,000 

   ค่าสาธารณูปโภค                      

      ค่าบริการไปรษณีย์ 16 755 1,657 3,000 0 % 3,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 16 755 1,657 3,000       3,000 

รวมงบด าเนินงาน 360,223 438,040.95 315,192 592,400       440,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   งบลงทุน                      

   ค่าครุภัณฑ์                      

      ครุภัณฑ์ส านักงาน                      

         - ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 9,000 0 4,500 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 10,000 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 18,000 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      

         - ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 32,000 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) 12,200 0 0 0 0 % 0 

         
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink  Tank  Printer) 

0 3,990 0 0 0 % 0 

         
- ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card  Reader) 

0 0 700 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,200 3,990 23,200 0       0 

รวมงบลงทุน 63,200 3,990 23,200 0       0 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,564,583 2,670,485.95 2,593,473.94 3,020,820       3,068,280 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,394,295.47 11,330,704.24 11,197,277.84 12,787,350       13,186,940 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 56,000 49,500 40,400 24.75 % 50,400 

รวมค่าตอบแทน 0 56,000 49,500 40,400       50,400 

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 34,880 0 0 0 0 % 0 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
- ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

60,000 17,500 8,000 10,000 0 % 10,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

0 2,500 7,964 10,000 0 % 10,000 

         
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 44,100 -54.65 % 20,000 

         
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   (อป
พร.) 

0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 94,880 20,000 15,964 64,100       50,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุก่อสร้าง 0 0 400 0 0 % 0 

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,500 0 0 % 0 

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 5,595 14,100 10,000 0 % 10,000 

      วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 44,000 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 10,000 5,595 62,000 10,000       10,000 

รวมงบด าเนินงาน 104,880 81,595 127,464 114,500       110,400 

   งบลงทุน                      

   ค่าครุภัณฑ์                      

      ครุภัณฑ์การเกษตร                      

         - ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นยาแบบโยกมือ 0 0 2,000 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ                      

         - จัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ  ชนิดติดรถยนต์ 0 0 24,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,000 0       0 

รวมงบลงทุน 0 0 26,000 0       0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 104,880 81,595 153,464 114,500       110,400 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 104,880 81,595 153,464 114,500       110,400 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานการศึกษา                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                      

   งบบุคลากร                      

   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                      

      เงินเดือนพนักงาน 1,675,255 1,762,230 1,862,220 1,963,080 6.59 % 2,092,380 

      เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

      เงินวิทยฐานะ 0 0 178,500 126,000 0 % 126,000 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,105 1,027,900 861,201 797,000 29.21 % 1,029,840 

      เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง 71,920 55,220 24,624.5 16,000 200 % 48,000 

รวมเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 2,813,780 2,887,350 2,968,545.5 2,944,080       3,338,220 

รวมงบบุคลากร 2,813,780 2,887,350 2,968,545.5 2,944,080       3,338,220 

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 9,000 -44.44 % 5,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,700 21,950 42,000 56,000 7.14 % 60,000 

รวมค่าตอบแทน 29,700 21,950 42,000 65,000       65,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 238,500 304,000 0 0 0 % 0 

         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000 

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 132,682 168,000 0 % 168,000 

         - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 16,900 30,000 0 % 30,000 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,040 3,390 24,828 27,000 11.11 % 30,000 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 800 8,200 8,330 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 253,340 315,590 182,740 248,000       251,000 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุส านักงาน 19,033 4,808 0 21,400 40.19 % 30,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,600 42,300 54,000 60,000 -16.67 % 50,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,850 0 3,900 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 59,483 47,108 57,900 101,400       100,000 

   ค่าสาธารณูปโภค                      

      ค่าบริการไปรษณีย์ 64 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 64 0 0 0       0 

รวมงบด าเนินงาน 342,587 384,648 282,640 414,400       416,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   งบลงทุน                      

   ค่าครุภัณฑ์                      

      ครุภัณฑ์ส านักงาน                      

           - ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 28,600 -100 % 0 

         - ค่าจัดเครื่องปรับอากาศ   146,920 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 146,920 0 0 28,600       0 

รวมงบลงทุน 146,920 0 0 28,600       0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,303,287 3,271,998 3,251,185.5 3,387,080       3,754,220 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าใช้สอย                      

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

0 325,860 243,860 401,800 0 % 401,800 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 16,435 29,900 26,000 30,000 0 % 30,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 19,950 0 0 0 0 % 0 

         
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านต่าง  ๆ  
ของเด็กและเยาวชน  ในเขตพื้นท่ี 

0 0 0 0 100 % 10,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 18,700 0 12,844 16,000 0 % 16,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3-5  ปี 0 0 38,420 92,660 0 % 92,660 

         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 10,000 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 55,085 355,760 321,124 550,460       570,460 

   ค่าวัสดุ                      

      ค่าอาหารเสริม  (นม) 657,636.92 552,326.98 617,202.26 709,589 -2.29 % 693,321 

      ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 413,100 0 0 0 0 % 0 

      วัสดุการศึกษา 168,300 120,700 125,800 139,400 0 % 139,400 

รวมค่าวัสดุ 1,239,036.92 673,026.98 743,002.26 848,989       832,721 

รวมงบด าเนินงาน 1,294,121.92 1,028,786.98 1,064,126.26 1,399,449       1,403,181 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,229,140 1,193,000 0 0 0 % 0 

         - อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 0 0 251,000 236,000 -11.86 % 208,000 

         - อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 0 0 237,000 204,000 -9.8 % 184,000 

         - อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0 0 400,000 376,000 -5.32 % 356,000 

         - อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา 0 0 256,000 252,000 14.29 % 288,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,229,140 1,193,000 1,144,000 1,068,000       1,036,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,229,140 1,193,000 1,144,000 1,068,000       1,036,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,523,261.92 2,221,786.98 2,208,126.26 2,467,449       2,439,181 

รวมแผนงานการศึกษา 5,826,548.92 5,493,784.98 5,459,311.76 5,854,529       6,193,401 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานสาธารณสุข                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 1,000 12,488 % 125,880 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000       125,880 

   ค่าใช้สอย                      

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
  - ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ  สกัด  
ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา  2019  (COVID-19) 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

         
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพด ี 
รายได้ดี 

9,960 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการจัดซ้ือแอลกอฮอล์เจลเพ่ือปูองกันโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา  2019  (Covid-19) 

0 0 0 99,970 -79.99 % 20,000 

         
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา  หมอกควัน  และฝุุน
ละอองขนาดเล็ก  (PM  2.5) 

0 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 9,960 0 0 109,970       25,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,380 31,720 31,720 -11.73 % 28,000 

รวมค่าวัสดุ 0 1,380 31,720 31,720       28,000 

รวมงบด าเนินงาน 9,960 1,380 31,720 142,690       178,880 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 220,000 0 0 0 % 0 

         
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

0 0 220,000 220,000 0 % 220,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000 220,000       220,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000 220,000       220,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 9,960 221,380 251,720 362,690       398,880 

รวมแผนงานสาธารณสุข 9,960 221,380 251,720 362,690       398,880 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 37 - 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานสังคมสงเคราะห์                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าใช้สอย                      

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ต าบล
หนองอิเฒ่า 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000       0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 20,000       0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000       0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000       0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานเคหะและชุมชน                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                      

   งบบุคลากร                      

   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                      

      เงินเดือนพนักงาน 649,205 617,400 396,150 674,540 18.14 % 796,920 

      เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 599,685 742,925 705,400 634,120 0.05 % 634,440 

      เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง 64,850 62,095 44,660 18,420 36.81 % 25,200 

รวมเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 1,352,240 1,464,420 1,188,210 1,369,080       1,498,560 

รวมงบบุคลากร 1,352,240 1,464,420 1,188,210 1,369,080       1,498,560 

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าตอบแทน                      

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 5,000 100 % 10,000 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,240 1,260 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าเช่าบ้าน 44,600 3,000 0 0 0 % 0 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,710 5,610 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 62,550 9,870 0 10,000       15,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 40,600 90,000 0 0 0 % 0 

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 140,000 20 % 168,000 

         - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,880 13,638 6,472 15,000 -33.33 % 10,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผังเมือง  และปรับปรุงผังเมืองรวม
หรือชุมชน 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 176,782 63,615 10,635 40,000 -50 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 229,262 167,253 17,107 220,000       213,000 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุส านักงาน 17,020 8,491 7,539 20,000 0 % 20,000 

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 22,080 53,000 640 70,000 0 % 70,000 

      วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 65,000 -7.69 % 60,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 8,710 8,000 10,800 0 % 10,800 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,940 4,700 3,140 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 59,040 74,901 19,319 185,800       180,800 

รวมงบด าเนินงาน 350,852 252,024 36,426 415,800       408,800 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   งบลงทุน                      

   ค่าครุภัณฑ์                      

      ครุภัณฑ์ส านักงาน                      

           - ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ   0 0 0 32,400 -100 % 0 

      ครุภัณฑ์การเกษตร                      

         - จัดซ้ือเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า 0 0 0 0 100 % 40,200 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      

           - ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 -100 % 0 

         
- ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก
(Inkjet)                                  

7,900 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900 0 0 54,400       40,200 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                      

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                      

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถึงหน้าวัดสว่าง
โนนทัน  (บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  9)   

0 0 0 70,000 -100 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนาง
ทองปาน  หาร ี –  บ้านนายไข  สุภาษี  (บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี  8)   

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายท้ายบ้าน
ดงน้อย  หมู่ท่ี  4  ไป  บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  5 

0 0 0 180,000 -100 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  2  ถนนสายบ้านหนองอิเฒ่า  - บ้าน
หนองกุง   

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวันออก
ข้างวัดสว่างโนนตาล  (บ้านหลักด่าน  หมู่ท่ี  11) 

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน  
(บ้านปุาหญ้า  หมู่ท่ี  10) 

0 0 0 1,000 -100 % 0 

         
  - โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากวัดสว่างค ามะ
ยาง  หมู่ท่ี  7 

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         
  - โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  คสล.ครึ่งซีก  บ้านดอน
กลอย  หมู่ท่ี  6 

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         
  - โครงการย้ายหอถังสูงระบบประปา  บ้านปุาหญ้าคา  หมู่
ท่ี  10 

0 0 0 89,000 -100 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  1 

94,200 0 119,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทิศตะวันตก
ข้างวัดสว่างโนนทัน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  9 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลา
ประชาคม  - วัดสว่างโนนทัน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  2 

0 0 0 0 100 % 100,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหอถัง
ประปา  - บ้านนายสมไก  โสภานะ  บ้านดอนกลอย  หมู่ท่ี  
6 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมบ้านโนน
สวรรค์  หมู่ท่ี  8  - บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  4  (บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี  8) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  
หมู่ท่ี  4 

112,800 99,000 0 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  
หมู่ท่ี  5 

101,900 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  
หมู่ท่ี  6 

120,000 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  
หมู่ท่ี  6  (ซอยบ้านดอนกลอย  2) 

0 0 45,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  
หมู่ท่ี  6  (ซอยบ้านดอนกลอย  1) 

0 0 73,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนชาด  
หมู่ท่ี  3 

0 0 119,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี  8 

93,400 0 119,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปุาหญ้าคา  
หมู่ท่ี  10 

50,000 99,000 0 0 0 % 0 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ท่ี  2 

35,000 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ท่ี  9 

100,000 0 119,000 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  
หมู่ท่ี  11 

50,000 0 99,500 0 0 % 0 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบบ้านปุา
หญ้าคา  หมู่ท่ี  10 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาง
ทองไสย  โคระน า  - บ้านนางอร่าม  บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  5 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนาย
ประยูร  ลอนมา  - นานางบัวไข  ภูแล่นเปลือย  บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ท่ี  1 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง  
- สามแยกโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  4 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
ศิริพงษ์  โคระน า  –  หน้าโรงเรียนหลักด่านวิทยา  (บ้าน
หลักด่าน  หมู่ท่ี  11) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

         
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  
บ้านโนนชาด  หมู่ท่ี  3 

0 0 0 0 100 % 100,000 
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ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

         
- โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าและไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านปุาหญ้าคา  หมู่ท่ี  10                                 
                        

43,400 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าและไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหลักด่าน  หมู่ท่ี  11                               

43,847 0 0 0 0 % 0 

         
- โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  9 

0 99,000 0 0 0 % 0 

         
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนทางหลวง
ชนบทถึงท่ีนานางระเบียบ  ช่างยันต์  (บ้านค ามะยาง  หมู่ท่ี  
7) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

         
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากประตูวัดสว่างค า
มะยางถึงถนนทางหลวงชนบท  (บ้านค ามะยาง  หมู่ท่ี  7) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

         
- โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  
2 

0 0 18,700 0 0 % 0 

         
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปุาหญ้าคา  
หมู่ท่ี  10 

0 0 119,000 0 0 % 0 

         
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณทางแยกทางร่วม  บ้านดงน้อย  
หมู่ท่ี  5 

0 99,000 0 0 0 % 0 

 
 
 
 
 



 - 45 - 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                      

         
  - โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรและถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  1 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

         
  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยาง-
สายโรงสูบน ้าดิบ  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  9 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

         - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 59,504 198,000 -49.49 % 100,000 

         
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

0 0 187,000 0 100 % 166,000 

         โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร  บ้านหลักด่าน  หมู่ท่ี  11 0 0 19,800 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 844,547 396,000 1,100,004 1,058,000       1,366,000 

รวมงบลงทุน 852,447 396,000 1,100,004 1,112,400       1,406,200 
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   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ                      

         
- อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าและไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  4 

0 0 113,464.89 0 0 % 0 

         
- อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าและไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดงน้อย  หมู่ท่ี  5 

0 0 107,740.46 0 0 % 0 

         
- อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจากทางเข้าหมู่บ้าน  บ้าน
โนนชาด  หมู่ท่ี  3  ถึงถนนสายกาฬสินธุ์-มหาสารคาม 

0 0 0 90,000 -100 % 0 

         

- อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  จากบ้าน
นางค าปุน  ผุศรีถึงบ้านนายวีระ  ภูสูส ี
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ท่ี  1) 

0 0 0 30,700 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 221,205.35 120,700       0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 221,205.35 120,700       0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,555,539 2,112,444 2,545,845.35 3,017,980       3,313,560 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,555,539 2,112,444 2,545,845.35 3,017,980       3,313,560 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าใช้สอย                      

      รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      

         - ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนหรือกลุ่มองค์กรใน
ต าบล 

0 0 0 0 100 % 10,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000       25,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 10,000       25,000 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์                      

         - อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  บ้านโนนชาด  หมู่ท่ี  3 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0       20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0       20,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 10,000       45,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 10,000       45,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าใช้สอย                      

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         - ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญคูณลานของอ าเภอยาง
ตลาด 

29,900 47,000 55,000 45,000 -33.33 % 30,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 0 100 % 20,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 5,000 0 100 % 70,000 

         - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและพิธีทางศาสนา 49,895 0 0 0 0 % 0 

         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 0 7,450 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 79,795 54,450 60,000 50,000       125,000 

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุกีฬา 0 35,000 22,000 0 100 % 22,000 

รวมค่าวัสดุ 0 35,000 22,000 0       22,000 

รวมงบด าเนินงาน 79,795 89,450 82,000 50,000       147,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

   งบเงินอุดหนุน                      

   เงินอุดหนุน                      

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์                      

           - อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000       0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000       0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 79,795 89,450 82,000 100,000       147,000 

งานกีฬาและนันทนาการ                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าใช้สอย                      

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                     

         
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบล 

0 84,450 40,000 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 84,450 40,000 0       50,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 84,450 40,000 0       50,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 84,450 40,000 0       50,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 79,795 173,900 122,000 100,000       197,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานการพาณิชย์                      

งานกิจการประปา                      

   งบด าเนินงาน                      

   ค่าวัสดุ                      

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 129,045 108,100 66,000 125,000 -20 % 100,000 

      วัสดุอื่น 0 0 39,500 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 129,045 108,100 105,500 155,000       130,000 

   ค่าสาธารณูปโภค                      

      ค่าไฟฟูา 255,154.64 337,294.04 574,073.52 800,000 0 % 800,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 255,154.64 337,294.04 574,073.52 800,000       800,000 

รวมงบด าเนินงาน 384,199.64 445,394.04 679,573.52 955,000       930,000 

รวมงานกิจการประปา 384,199.64 445,394.04 679,573.52 955,000       930,000 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 384,199.64 445,394.04 679,573.52 955,000       930,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
ยอดต่าง  

(%) 
ปี  2564 

แผนงานงบกลาง                      

งบกลาง                      

   งบกลาง                      

   งบกลาง                      

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 168,608 185,970 172,695 195,875 0.9 % 197,644 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,229 10,000 0 % 10,000 

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,057,400 5,565,900 5,899,100 6,892,800 -3.26 % 6,668,400 

      เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,572,000 1,443,200 1,454,400 1,747,200 -10.03 % 1,572,000 

      เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 55,000 54,000 53,500 54,000 11.11 % 60,000 

      ส ารองจ่าย 73,959 237,880 67,992 100,000 0 % 100,000 

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 71,856 72,018 0 0 0 % 0 

         
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นท่ี 

0 0 73,584 100,000 0 % 100,000 

         - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) 133,500 140,000 145,299.35 158,076 -7.15 % 146,775 

รวมงบกลาง 7,132,323 7,698,968 7,894,799.35 9,277,951       8,874,819 

รวมงบกลาง 7,132,323 7,698,968 7,894,799.35 9,277,951       8,874,819 

รวมงบกลาง 7,132,323 7,698,968 7,894,799.35 9,277,951       8,874,819 

รวมแผนงานงบกลาง 7,132,323 7,698,968 7,894,799.35 9,277,951       8,874,819 

รวมทุกแผนงาน 27,487,541.03 27,558,170.26 28,303,991.82 32,500,000       33,250,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ าเภอ  ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  33,250,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,118,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,174,460 บาท 

   
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

         

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  12  เดือน  ๆ  ละ 
  20,400   บาท  เป็นเงิน  244,800   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2557 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  12  เดือน  ๆ  ละ 
  11,220   บาท  จ านวน  2  ต าแหน่ง  เป็นเงิน  269,280   บาท   
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2557 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

         

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
รวม  3  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังต่อไปนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็นเงิน   21,000  บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน   21,120  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  และเลขานกุาร
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2557 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  3  อัตรา 
ตั้งไว้  12  เดือน  ดังต่อไปนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นเงิน  21,000   บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน   21,120   บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

         

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  เดือนละ  7,200   บาท  ตั้งไว้12  เดือน  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  .ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2557 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,972,800 บาท 

         

 - ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้  134,640   
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดือนละ  11,220   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้ 
110,160   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  9,180   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้1,641,600   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนๆ  ละ   
7,200   บาท  จ านวน  19  คน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้   
86,400   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนๆ  ละ 
7,200   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 5,516,940 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,439,680 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  จ านวน  9  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังต่อไปนี้ 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           เป็นเงิน   474,420   บาท 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็นเงิน   379,320   บาท 
- หัวหน้าส านักปลัด                          เป็นเงิน   432,480   บาท 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            เป็นเงิน   385,980   บาท 
- นักจัดการงานทั่วไป                        เป็นเงิน   385,980   บาท   
- นักทรัพยากรบุคคล                        เป็นเงิน   359,400   บาท 
- เจ้าพนักงานธุรการ                         เป็นเงิน   316,200   บาท 
- นักพัฒนาชุมชน                            เป็นเงิน   339,540   บาท 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน  366,360   บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5)/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

         

  - ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  14,000   บาท   
ตั้งไว้  12  เดือน  เป็นเงิน  168,000   บาท 
- ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ  3,500   บาท   
ตั้งไว้  12  เดือน   เป็นเงิน  42,000  บาท 
- ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   เดือนละ  3,500   บาท  เดือนละ  
3,500   บาท  ตั้งไว้  12  เดือน   เป็นเงิน   42,000   บาท  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง   หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5)  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 268,980 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้  12  เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว. 30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,484,280 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน  9  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังนี้   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                         ตั้งไว้  182,760  บาท 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ตั้งไว้  254,760  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                                                        ตั้งไว้  192,480   บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 ตั้งไว้  176,520  บาท 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                        ตั้งไว ้ 187,200  บาท 
- พนักงานขับรถยนต์                                ตั้งไว้  138,360  บาท 
- พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกน ้าดับเพลิง)   ตั้งไว้  136,200  บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป  (แม่บ้าน)                     ตั้งไว้  108,000  บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป  (นักการภารโรง)             ตั้งไว้  108,000  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินเพ่ิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  รวม  4  อัตรา     ตั้งไว้  12  เดือน  ดังนี้   
- พนักงานขับรถยนต์                           ตั้งไว้  24,000  บาท 
- พนักงานขับรถยนต์  (รถดับเพลิง)          ตั้งไว้  24,000  บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป  (แม่บ้าน)                ตั้งไว้  12,000   บาท   
- พนักงานจ้างทั่วไป  (นักการภารโรง)        ตั้งไว้  12,000   บาท   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,919,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

         

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้  5,000   บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
เป็นผู้ตรวจงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565  ล าดับที่  17  หน้า  129) 
- ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย  ตั้งไว้  5,000   บาท  เพ่ือเป็นเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย  ซึ่งได้พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามค าสั่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทาง
วินัยข้าราชการ  พ.ศ.2536  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
ล าดับที่  30  หน้า  132)   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  3675  ลว.  
6  ก.ค.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/
ว  3842  ลว. 30  มิ.ย.  2563   

         

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับตามสิทธิ  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562 /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.30  
มิ.ย.  2563 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549/หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที ่ กค  
0422.3/ว  257  ลว.  28  มิ.ย.  2559/ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว. 30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าใช้สอย รวม 1,304,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          

    
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับการโฆษณา  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  
ค่าเขียนปูายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์  วารสารต่าง  ๆ  
หรือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ภายในส านักงาน  และบริการ
ประชาชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  35  หน้า  
133) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว.  
27  พ.ค.2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมากที่  
มท  0808.2/ว 1657 ลว. 16 ก.ค. 2556/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว. 9  ธ.ค. 2559 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/3  3842  ลว.  30  
มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลว.  
10  ก.ค.  2563 
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- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง  ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  1  
หน้า  125)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (สมาชิกสภา) จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  1  หน้า  125)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
-ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 504,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อท าหน้าที่รักษาความ
สะอาดภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ค่าจ้างเหมา
บุคคลเพื่อท าหน้าที่ขับรถศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ้างเหมาบุคคล
ประจ ารถบรรทุกน ้าดับเพลิง  รวมถึงค่าบริการที่จ าเป็นอ่ืนๆ  ที่อาจจะ
เกิดข้ึน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  26  หน้า  131) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว. 16  ก.ค.  2556/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค.  2563 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

         

  - ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะ 
อนุกรรมการต่างๆ  ตั้งไว้  20,000   บาท  เพ่ือเป็นค่ารับรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ  รวมถึงคณะบุคคลที่มาตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  4  หน้า  
125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.4/ว  2381  ลว.  
28  ก.ค.  2548 

         

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน ้าเสีย  เพ่ือควบคุมและ
ก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพของประชาชนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ยว  การปรับปรุงภูมิทัศน์  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  6  หน้า  119) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่ มท  
0810.6/ว  1470  ลว.  24  ก.ค.  2560/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.6/ว  1425  ลว.  4  เมย.  
2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4044  ลว.  10  
ก.ค.  2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม จ านวน 200,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการนับคะแนน  ค่าแบบพิมพ์  ค่ากระดาษพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565   ล าดับที่  11  หน้า  127) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ด่วนที่สุด  ที ่ ลต  0014/6268  ลว.  16  ก.ค.  2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าปูาย  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างในการฝึกอบรม 
ประชุม  ชี้แจงท าความเข้าใจ  เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  20  หน้า  129) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าซุ้มและจัดซื้อผ้าส าหรับประดับสถานที่  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี  และเป็นวันส าคัญ
ของทางราชการ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับรัฐพิธี  
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง  ๆ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  8  หน้า  128) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  อบต.สัญจรเพื่อออกบริการประชาชนนอก
สถานที่ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน ้าดื่ม  น ้าแข็งส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าจัดเตรียมพร้อมตกแต่งสถานที่  ค่า
ปูายในการจัดกิจกรรมตามโครงการและการออกบริการประชาชนนอก
พ้ืนที่ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  17  หน้า  132) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกปูองสถาบัน จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นจัดท าปูาย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือท าท าโครงการในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  6  
หน้า  106) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือก าจัดขยะ จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าวิทยากร  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าอาหาร  ในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การก าจัดขยะ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  5  หน้า  119) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าปูาย  ค่าเครื่องเสียงใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ  บดินดรเทพยวรางกูร  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  6  หน้า  95) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจร  ประชาคมต าบล  การจัดท าแผน 
ชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าอาหารว่างและน ้าดื่ม  ค่าวัสดุ  ในการจัด
ประชาคมต าบล  การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  การส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  ล าดับที่  16  หน้า  128) 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
4335 ลว. 3 ส.ค. 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลว. 15 มี.ค. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล  
คณะผู้บริหาร  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/3  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563   

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (สมาชิกสภา) จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิกสภา  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  3  หน้า  125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/3  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563   

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 300,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  เช่น  โครงการตาม
พระราชด าริ  ระบบการบริหารงานต่าง  ๆ  ภายในองค์กร  โครงการ
ธนาคารน ้าใต้ดิน  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  2  หน้า  125) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อธงชาติและธงประจ าของแต่ละพระองค์  ค่าจัดท าซุ้มรับ
เสด็จ  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ค่าจัดเตรียมสถานที่  เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าน ้าดื่ม  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  10  หน้า  127) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าพวงมาลัย  พานพุ่มดอกไม้สดและพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลาวันปิยมหาราช  ค่าจัดซื้อดอกไม้สดเพ่ือ
จัดท าพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ค่าจัดซื้อพานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  8  หน้า  127) 

         

    
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหนองอิเฒ่า จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกระถาง  พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่า
จัดท าปูาย  ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหนองอิเฒ่า  (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับ
ที ่ 7  หน้า  126) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค.  2563 
 
 
 
 
 

         



 - 66 - 

    
- โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.2540 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าปูายตามโครงการฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  31  หน้า  132) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ราชกุมารีฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ราชกุมารีฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  ล าดับที่  33  หน้า  133) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลว. 24 ก.ค. 
2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.6/ว 
1425 ลว. 4 เม.ย. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าปูายตามโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  33  หน้า  130) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการรักน ้า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่าจัดท าปูาย  ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้  ค่าน ้าดื่ม
น ้าแข็ง  ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการรักน ้า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน  การสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการ
จัดนิทรรศการ  กิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  22  หนา้  129) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

         

  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้  60,000   บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องพิมพ์ดีด  รถจักรยานยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องตัดหญ้า  และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ  ในส านักปลัด   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
ล าดับที่  25  หน้า  130) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  1536  ลว.  
19  มีนาคม  2561  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 178,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น  กระดาษชนิดต่างๆ  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  
ปากกา  ดินสอ  แฟูมเก็บเอกสาร  น ้าดื่มส าหรับบริการประชาชน  และ
วัสดุอื่น  ๆ  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง  ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  แก้วน ้า  
จาน  ชาม  ช้อน  ชุดกาแฟ  หม้อ  ตู้ใส่อาหาร  น ้ายาล้างห้องน ้า  น ้ายาถู
พ้ืน  น ้ายาเช็ดกระจก  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ยานพาหนะ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  น ้ามันเบรก  
หัวเทียน  แบตเตอรี่  และอ่ืน  ๆ  ที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน ้ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์  
เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

         

  - ค่าใช้จ่ายในการเติมน ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติมน ้ายาเคมีของเครื่องดับเพลิงชนิดแขวนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่น  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  สีน ้า  พู่กัน  แผ่นสติ๊กเกอร์  ไม้อัด  แปรงทาสีและอ่ืน  ๆ  
ที่จ าเป็น  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สดุ  ที่  มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล  โปรแกรม  และอ่ืนๆที่จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 251,200 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 180,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและอาคาร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 62,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตต าบลส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากรในการส่งหนังสือราชการ  หรือ
เอกสารต่าง  ๆ  ทางไปรษณีย์  และค่าธนาณัติ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 7,200 บาท 

         

  - ค่าเช่าพื้นที่  Hosting  และค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ตั้งไว้  7,200   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
พ้ืนที่  Hosting  และค่าเช่าพ้ืนที่โดเมนเนมเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  21  หน้า  129) 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

    
- อุดหนุน  อบต.นาดี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

จ านวน 25,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อบต.นาดี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  โดยจ่ายเป็นค่าสนับสนุนของศูนย์ฯ  ในการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  27 หน้า  131)                                                                                 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,068,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,627,880 บาท 

   
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 2,627,880 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,013,600 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงต าแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รวม  7  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง                 เป็นเงิน   392,700  บาท 
- นักวิชาการเงินและบัญชี             เป็นเงิน   379,320  บาท 
- นักวิชาการคลัง                       เป็นเงิน   326,760  บาท 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      เป็นเงิน   246,840  บาท 
- เจ้าพนักงานพัสดุ                     เป็นเงิน   237,300  บาท 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           เป็นเงิน   202,620   บาท   
- เจ้าพนักงานธุรการ                   เป็นเงิน  228,060   บาท                  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500   
บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 572,280 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          ตั้งไว้   200,400  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                        ตั้งไว้    200,400  บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้              ตั้งไว้   171,480   บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

  
งบด าเนินงาน รวม 440,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 91,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

         

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้  5,000   บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
เป็นผู้ตรวจงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565  ล าดับที่  17  หน้า  129) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  3675  ลว.  
6  ก.ค.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/
ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 86,400 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที ่ กค  0422.3/ว  257  
ลว.  28  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          

    
- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 168,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์และจัดเก็บ
ค่าน ้าประปา  รวมถึงค่าบริการที่จ าเป็นอื่น  ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565   ล าดับที่   26  
หน้า  131) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบลที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา  เช่น  การจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์   (e-LAAS)  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  1  หน้า  125) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการท าปูายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)   

         

    
- ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นของพนักงานส่วน
ต าบลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/3  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563   

         

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2564  ล าดับที่  25  หน้า  130) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  1536  ลว.  
19  มีนาคม  2561  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  เครื่องคิดเลข  กระดาษ  แฟูม
เก็บเอกสาร  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน ้ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์  ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เครื่องจัดเก็บข้อมูล 
(Hardisk  Drive)  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นซี.ดี.  โปรแกรมและอ่ืน  ๆ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ฯลฯ  เพ่ือส่งเอกสารของทาง
ราชการ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,400 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,400 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการท างาน  ของ  อปพร.ผู้เข้าเวรยามใน
ระหว่างเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  ค่าตอบแทนวันละ  300   
บาท  จ านวน  12  คน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  4  หน้า  105) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัดท าปูาย  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ในการอยู่
เวรยามในระหว่างเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  1  หน้า  105) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์และปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง  การบ าบัดฟื้นฟู  การ
ฝึกอาชีพ  ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด  และการสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด
ในชุมชน  การซื้อชุดตรวจสารเสพติด  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  ล าดับที่  3  หน้า  105) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

    
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

         

  เป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าอาหาร  ค่าน ้าดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุใน
การฝึกอบรม  ตามโครงการโครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1)  ล าดับที่  15  
หน้า  32) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0229/ว  7367  ลว.  4  ธ.ค.  
2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5329  ลว.  26  

         



 - 76 - 

ธ.ค.  2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  440  ลว.  13  ก.พ.  2563/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

    
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าลงทะเบียน  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  
ค่าอาหาร  ค่าจัดปูาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม/จัดตั้ง  ตาม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  2  
หน้า  105) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ  เวชภัณฑ์ยา  เช่น  เปลหามคนไข้  เฝือกดามคอชนิดแข็ง
แบบปรับระดับได้  กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ส าล ี ผ้าพันแผล  
แอลกอฮอล์  ถุงมือ  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน       
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,754,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,338,220 บาท 

   
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 3,338,220 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,092,380 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล  และข้าราชการครูจ านวน  7  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน   
ดังต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา           เป็นเงิน     372,780  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- คร ู จ านวน  6  อัตรา                เป็นเงิน   1,719,600  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เดือนละ
3,500   บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3  ราย  ๆ  ละ  3,500   
บาท  จ านวน  12  เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว. 30  มิ.ย.  2563 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,029,840 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  รวม  6  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังนี้   
- ผู้ช่วยนักสันทนาการ            ตั้งไว้   254,760  บาท 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา         ตั้งไว้   232,200  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- ผู้ดูแลเด็ก  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร   
  จ านวน  4  อัตรา               ตั้งไว้   542,880  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว. 30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินเพ่ิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก รวม  4  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ ์ เรื่อง  หลักเกณฑเ์กี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที ่ 5) /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  ลว .30  มิ.ย.  2563 

         

  
งบด าเนินงาน รวม 416,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

         

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ตั้งไว้  5,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่มี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็นผู้ตรวจงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  
17  หน้า  129) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท  0808.2/ว  3675 ลว. 6 
ก.ค.2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  
3842  ลว. 30  มิ.ย.  2563   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการครู  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที ่ กค  0422.3/ว  257  
ลว.  28  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าใช้สอย รวม 251,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          

    
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น 
ค่าจ้างล้างขยายฟิล์ม  ค่าเขียนปูายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ  หรือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 168,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถรับส่ง
เด็กนักเรียน  และช่วยงานด้านการศึกษา  รวมถึงค่าบริการที่จ าเป็นอื่น  ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  
26  หน้า  131) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค.  2563 
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- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลใน
การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  1  หน้า  125) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ๆในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561-2565  ล าดับที่  3  หนา้  125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/3  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563   

         

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศหรือครุภัณฑ์อ่ืน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  25  หน้า  130) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  1536  ลว.  
19  มีนาคม  2561  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น  กระดาษชนิดต่าง  ๆ  ธงชาต ิ ธงตราสัญลักษณ์  ปากกา  
ดินสอ  แฟูมเก็บเอกสาร  และวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน ้ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ 
เครื่องพ่นหมอกควัน  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  จานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึก  เครื่องอ่าน  และบันทึกข้อมูล  โปรแกรม  และอ่ืนๆที่จ าเป็นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,439,181 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,403,181 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 570,460 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

จ านวน 401,800 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จ านวน  81  คน  ในอัตราคนละ  20  บาท/คน/
วัน  จ านวน  245  วัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  1  หน้า  107) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัดท าปูายไวนิล  ค่าของ
รางวัล  ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  2564  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  
11  หน้า  114) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านต่าง  ๆ  ของเด็กและ
เยาวชน  ในเขตพ้ืนที่ 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าปูาย  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม  เข้าค่ายเยาวชน  และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  ล าดับที่  14  หน้า  114) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 16,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในอัตราคนละ  2,000  
บาท/ปี  จ านวน  8  อัตรา  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  15  หน้า  109) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3-5  ปี จ านวน 92,660 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3-5  ปี  แยกเป็น 
   1.  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  82  คน  ๆ  ละ  200   บาท   
เป็นเงิน  16,400  บาท 
   2.  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  82  คน  ๆ  ละ  200   บาท   
เป็นเงิน  16,400  บาท 
   3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  82  คน  ๆ  ละ  300   บาท   
เป็นเงิน  24,600  บาท 
   4.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  82  คน  ๆ  ละ  430   บาท  
เป็นเงิน  35,260  บาท 
   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  21  หน้า  111) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
ว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ตามโครงการต่าง  ๆ  ของสภา
เด็กและเยาวชนต าบลหนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  17  หนา้  115) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 832,721 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม  (นม) จ านวน 693,321 บาท 

         

     - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา  ตั้งไว้  
180,955   บาท  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชทีชนิดกล่อง)  ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา  จ านวน  89  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  
10  มิถุนายน  2563)  จ านวน  260  วัน  ในราคากล่องละ  7.82   บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ล าดับที่  3  หน้า  107) 
      - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ตั้งไว้  
105,726   บาท  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชทีชนิดกล่อง)  ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  จ านวน  52  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  
10  มิถุนายน  2563)  จ านวน  260  วัน  ในราคากล่องละ  7.82   บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที ่ 4  หน้า  107) 
      - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนหลักด่านวิทยา  ตั้งไว้  
146,390   บาท  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชทีชนิดกล่อง)  ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนหลักด่านวิทยา  จ านวน  72  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  
มิถุนายน  2563)  จ านวน  260  วัน  ในราคากล่องละ  7.82   บาท  (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  5  หน้า  107) 
     - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  
(พิลาศอุปถัมภ์)  ตั้งไว้   93,527   บาท  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอช
ทีชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์)  
จ านวน  46  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2563)  จ านวน  260  
วัน  ในราคากล่องละ  7.82   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  6  หน้า  108) 
      - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ตั้งไว้  166,722   บาท  เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสริม  (นมยูเอชทีชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จ านวน  82  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่10  
มิถุนายน  2563)  จ านวน  260  วัน  ในราคากล่องละ  7.82   บาท  (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  7  หน้า  108) 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 139,400 บาท 

         

  - ค่าสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  
ตั้งไว้  139,400   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ 
สอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นรายหัว  ๆ  
ละ  1,700   บาท  จ านวน  82  คน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  2  หน้า  107) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,036,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,036,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

    
- อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ จ านวน 208,000 บาท 

         

  เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  52  คน  อัตราคนละ  20   บาท   
จ านวน  200  วัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  12  หน้า  109) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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- อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) จ านวน 184,000 บาท 

         

  เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  46  คน  อัตราคนละ  20   บาท   
จ านวน  200  วัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  11  หน้า  109) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

    
- อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา จ านวน 356,000 บาท 

         

  เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  89  คน  อัตราคนละ  20   บาท   
จ านวน  200  วัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2561-2565   ล าดับที่  10  หน้า  108) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

    
- อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา จ านวน 288,000 บาท 

         

  เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  72  คน  อัตราคนละ  20   บาท   
จ านวน  200  วัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  13  หน้า  109) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  
3274  ลว.  19  มิ.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0816.2/ว  2786  ลว.  8  พ.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0816.2/ว  2174  ลว.  13  ม.ย.  2563  /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 398,880 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 178,880 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 125,880 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 125,880 บาท 

         

    - ค่าส ารวจและการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  ตั้งไว้  5,880   บาท  เพ่ือ
เป็นค่าส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ตามประ
ปณิธานของศาสตราจารย์ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติยราชนารี  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0810.5/ว  1096  ลว.  10  เม.ย.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในระยะยาว  ตั้งไว้  120,000   บาท  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมผู้สูงอายุขั้นกลาง  ในอัตรา
เดือนละ  5,000   บาท  จ านวน  2  คน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ 
มท  0819.2/ว6290  ลว.  18  ต.ค.  2562  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่ มท  0819.2/ว  0803  ลว.  6  ก.พ.  2563/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- โครงการจัดซื้อแอลกอฮอล์เจลเพ่ือปูองกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019  
(Covid-19) 

จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจัดซื้อเจลแอลกอฮอลล์  75%  การจัดซื้อหน้ากากอนามัย  ปูองกัน
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19)  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1)  ล าดับที่  1  หน้า  26) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
2120  ลว.  9  เม.ย.  2563/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0819.3/ว  1375  ลว.  8  พ.ค.  2563/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  1433  ลว.  
14  พ.ค.  2563/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/
ว  2787  ลว.  15  พ.ค.  2563/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา  หมอกควัน  และฝุุนละอองขนาดเล็ก  
(PM  2.5) 

จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าปูาย  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างในการ
ฝึกอบรมประชุม  ชี้แจงท าความเข้าใจ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้กับประชาชนในการเฝูาระวังและช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1)  ล าดับที่  3  หน้า  26) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0624/ว
7552  ลว.  13  ธ.ค.  2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ 
มท  0211.5/ว  0503  ลว.  24  ม.ค.  2563/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  0533  ลว.  27  ม.ค.  2563/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0804.5/ว  0924  ลว.  12  ก.พ.  
2563/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 28,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  การด าเนินการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   และโรคติดต่ออ่ืน  ๆ  
ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว  ได้แก่  วัคซีน  เข็มฉีดยา  ไซลิงค ์ ถุงมือ  ผ้า
ปิดจมูกและปาก  ปูายโครงการ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          

    
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 220,000 บาท 

         

  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ  20,000   บาท  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การรณรงค์  การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของแต่
ละโครงการ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561-2565  ล าดับที่  4  หนา้  100) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,313,560 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,498,560 บาท 

   
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 1,498,560 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 796,920 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบล  
2  ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง               เป็นเงิน  412,740  บาท 
- นายช่างโยธา                        เป็นเงิน  384,180  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เดือนละ  3,500   
บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 634,440 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  
ตั้งไว้  12  เดือน  ดังนี้   
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา                   เป็นเงิน  162,600  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา     เป็นเงิน   164,160   บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ             เป็นเงิน   164,160  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ           เป็นเงิน   143,520  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 25,200 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
จ านวน  4  อัตรา  ตั้งไว้  12  เดือน  ดังนี้ 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา                   เป็นเงิน     2,400   บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ             เป็นเงิน     2,400  บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา     เป็นเงิน     2,400   บาท   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        เป็นเงิน   18,000  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับ
ที ่ 5) /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.30  มิ.ย.  2563 

         

  
งบด าเนินงาน รวม 408,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

         

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้  10,000   บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
เป็นผู้ตรวจงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561-2565  ล าดับที่  17  หน้า  29) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  3675  ลว.  
6  ก.ค.  2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.30  มิ.ย.  2563   

         

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          

    
- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 168,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง  
รวมถึงค่าบริการที่จ าเป็นอ่ืน  ๆ  ที่อาจจะเกิดข้ึน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565   ล าดับที่   26  หน้า  131)       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว  1452  ลว  
27  พ.ค.  2541 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว  1657  ลว.  16  ก.ค.  2556 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว  7120  ลว.  9  ธ.ค.  
2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/3  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  
4044  ลว.  10  ก.ค. 2563 

         

    
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน  ค่าขออนุญาตในการท านิติกรรมต่าง  ๆ  ค่า
ทดสอบคุณภาพน ้า  ค่าทดสอบคุณภาพเหล็ก  ค่าทดสอบคุณภาพ
คอนกรีต  ฯลฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  1  หน้า  125) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่า  ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  125) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
4)  พ.ศ.2561 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/3  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563   
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- ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผังเมือง  และปรับปรุงผังเมืองรวมหรือชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางผังเมืองหรือปรับปรุงผังเมืองรวมหรือชุมชนในเขตพ้ืนที่  
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมือง  
ตลอดจนค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   ล าดับ
ที ่ 12  หน้า  127) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2562/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  หรือครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่จ าเป็น  ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  25  หน้า  130) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว  1536  ลว.  
19  มีนาคม  2561  /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 180,800 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง  ๆ  เช่น  ปากกา  กระดาษ  
ดินสอ  แฟูม  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 70,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาชนิดต่าง  ๆ  เช่น  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  สวิทซ์
ไฟฟูา  หลอดไฟฟูา  บัลลาสต์  สตาร์ทเตอร์  มิเตอร์ไฟฟูา  และอุปกรณ์
อ่ืนๆไว้ใช้ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  และภายในต าบลหนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไว้ใช้ภายในต าบลหนองอิเฒ่า  เช่น  
เหล็กเชื่อม  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  หิน  สีทาภายนอก  สีทาภายใน  
จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป  และวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง  ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,800 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน ้ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์   
เครื่องพ่นหมอกควัน  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ไม้อัด 
กระดานโปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เครื่องจัดเก็บข้อมูล 
(Hardisk  Drive)  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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งบลงทุน รวม 1,406,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร          

    
- จัดซื้อเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า จ านวน 40,200 บาท 

         

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ขนาด  7  แรงม้า  จ านวน  2  
เครื่อง ๆ ละ 20,100  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1.  เป็นเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ขนาดไม่   
     น้อยกว่า  7  แรงม้า  หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า   
     205  ซีซี 
   2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว  (100  มิลลิเมตร) 
   3.  สูบน ้าได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่ก าหนด   
   4.  ส่งน ้าได้ไม่น้อยกว่า  11  เมตร  หรือประมาณ  36  ฟุต 
   5.  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน ้าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบ 
     ชุด  พร้อมที่จะใช้งานได้ 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2561-
2565  ล าดับที่  4  หน้า  34) 
- เป็นไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562/
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  
มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,366,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทิศตะวันตกข้างวัดสว่างโนนทัน  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที ่ 1)  พ.ศ.
2561-2565  ล าดับที่  8  หนา้  7) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลาประชาคม  - วัดสว่าง
โนนทัน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  13  หน้า  44) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหอถังประปา  - บ้านนายสม
ไก  โสภานะ  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  27  หน้า  48) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8  
- บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  (บ้านโนนสวรรค ์ หมู่ที่  8) 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  30  หน้า  49) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบบ้านปุาหญ้าคา  หมู่ที่  10 จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  160  หน้า  86) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         



 - 97 - 

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางทองไสย  โคระน า  
- บ้านนางอร่าม  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  13  หน้า  47) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายประยูร  ลอนมา  - 
นานางบัวไข  ภูแล่นเปลือย  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  7  หน้า  42) 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองแสง  - สามแยก
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  17  หน้า  45) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศิริพงษ์  โคระน า  –  
หน้าโรงเรียนหลักด่านวิทยา  (บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11) 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  138  หน้า  79) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจาน  บ้านโนนชาด  
หมู่ที่  3 

จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทางยาว  43  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  172  ตารางเมตร  ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการ  อบต.หนองอิเฒ่า   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  16  หน้า  45) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนทางหลวงชนบทถึงที่นานาง
ระเบียบ  ช่างยันต์  (บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7) 

จ านวน 50,000 บาท 

         

  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง 1,200  เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย ปริมาณ
ลูกรังจ านวนไม่น้อยกว่า  360  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับระดับ
รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.หนองอิเฒ่า (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 172 หนา้
90) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลว. 30 มิ.ย. 2563 

         

    
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากประตูวัดสว่างค ามะยางถึงถนน
ทางหลวงชนบท  (บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7) 

จ านวน 50,000 บาท 

         

  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร  ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง 1,000  เมตร  ลงตามหลุมบ่อตามสภาพความเสียหาย ปริมาณ
ลูกรังจ านวนไม่น้อยกว่า  370  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับระดับ
รายละเอียดตามประมาณการราคา  อบต.หนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่ 172  
หน้า  90) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลว. 30 มิ.ย. 2563 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

    
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือ 
สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตลอดจนปรับปรุงและซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 36 หน้า  133) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

จ านวน 166,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. งานก่อสร้างราวบันได 
  2. งานก่อสร้างราวแสตนเลส 
  3. งานฉาบเสา 
  4. งานเทคอนกรีตฟุตบาทรอบหอประชุม 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
ล าดับที่  24  หน้า  130) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 45,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  อุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองอิเฒ่า  ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ได้แก่  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
2561-2565  ล าดับที่  12  หน้า  96) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว  3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนหรือกลุ่มองค์กรใน
ต าบล 

จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือด าเนินการอบรมหรือจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การศึกษาดูงาน
กลุ่ม  อสม.  กลุ่มสตรี  อปพร.  กลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และกลุ่มองค์กร
ต่าง  ๆ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  ล าดับที่  13  หน้า  97) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  ตามโครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง  การสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว  การแก้ปัญหาด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี  ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  9  หน้า  95) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

   

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          

    
- อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3 จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ืออุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3  ในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  94) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 147,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 147,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 5,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ในการโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนภายในต าบลหนองอิเฒ่า (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  2 หนา้ 
113) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญคูณลานของอ าเภอยางตลาด จ านวน 30,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย  ค่ารับรองประชาชน
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการบุญคูณลานประจ าปีของอ าเภอยาง
ตลาด  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  ล าดับที่  7  หน้า  95) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด  ค่ารับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟของต าบลหนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  5  หน้า  113) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 70,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าถวายเครื่องสังฆทานและจัตตุ
ปัจจัยในการประกอบพิธี  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  ค่าจัดท ากระทง  ในการจัด
งานประเพณีลอยกระทงของต าบลหนองอิเฒ่า  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  113) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 22,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  จ านวน  11  
หมู่บ้าน  โรงเรียน  และส าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้แก่  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกตระกร้อพลาสิก  ตา
ข่ายวอลเลย์บอล  ตาข่ายเซปักตระกร้อ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

    
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล จ านวน 50,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต าบล  เช่น  ค่าบ ารุงทีม   
อุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดสถานที่  ค่ารางวัล  ค่าจัดพิธีเปิดปิด  ค่าน ้าดื่มน ้าแข็ง  
ค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าถ้วยรางวัลนักกีฬา  ค่าตอบแทนวงดุริยาง  ค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ฯลฯ  (ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  15  หน้า  116) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 930,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 930,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

         

  - ค่าจัดซื้อคลอรีน  ตั้งไว้  25,000   บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน
ส าหรับใช้ในการผลิตน ้าประปา  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- ค่าจัดซื้อสารส้ม  ตั้งไว้  75,000   บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อสารส้มส าหรับ
ใช้ในการผลิตน ้าประปา  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

         

  - ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการประปา  ตั้งไว้  30,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประปา  เช่น  ท่อ  พี  วี  ซี  กาว  ข้อต่อ  ข้องอ  ข้อ
ต่อสามทาง  และอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวกับระบบประปา  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1248  ลว.  27  มิ.ย.  2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 

         

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 800,000 บาท 

         

    - ค่าไฟฟูา  ตั้งไว้  600,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับผลิต
น ้าประปา  ระบบประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้ง  3  แห่ง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
  - ค่าไฟฟูาสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟูา  ตั้งไว้  200,000   บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟูา  (ค่ากระแสไฟฟูา)  
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0808.2/ว  1003  ลว.  13  มี.ค.  2562 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,874,819 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,874,819 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,874,819 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 197,644 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายนพ.ศ.  2544  
เห็นชอบให้มีการขยายความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่  1  คน  ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  
2533  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
ล าดับที่  9  หน้า  135) 
- เป็นไปตาม  พรบ.ประกันสังคม  พ.ศ.2533/หนังสือส านักงาน  ก.จ.  
ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0809.5/ว  9  ลว.  22  ม.ค.  
2557  /ส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  
0809.5/ว  81  ลว.  10  ก.ค.  2557/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท  0809.4/ว  1326  ลว.  4  ก.ค.  2560/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 

         

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  
2561  เพ่ือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง  เมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บปุวย  หรือถึงแก่ความตาย  หรือสูญเสีย
เนื่องจากการท างานให้นายจ้าง  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  6  หน้า  134) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  4172  ลว.  24  ธ.ค.  2541/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,668,400 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ  แยกเป็น 
- ช่วงอายุ  60-69  ปี  จ านวน  527  คน  ๆ  ละ  600   บาท   
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน   3,794,400  บาท 
- ช่วงอายุ  70-79  ปี  จ านวน  269  คน  ๆ  ละ  700   บาท   
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน   2,259,600  บาท 
- ช่วงอายุ  80-89  ปี  จ านวน  59  คน  ๆ  ละ  800   บาท   
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  566,400  บาท 
- ช่วงอายุ  90  ปีขึ้นไป  จ านวน  4  คน  ๆ  ละ  1,000   บาท   
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,000  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  1  หน้า  134) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.
2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  3842  
ลว.  30  มิ.ย.  2563/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  
ที ่ มท  0810.6/ว  1994  ลว.  3  ก.ค.  2563 

         

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,572,000 บาท 

         

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  จ านวน  160  คน  ๆ  ละ  800   บาท  12  และเบี้ยความ
พิการ  - 18  ปี  จ านวน  15  คน  ๆ  ละ  200   บาท  จ านวน  12  
เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  ล าดับที่  2  หน้า  134) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  
3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.6/ว  1994  ลว.  3  ก.ค.  2563 
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เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน  10  คน   
จ านวน  12  เดือน  ๆ  ละ  500   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ล าดับที่  3  หน้า  134) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548/หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  2563/
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.6/ว  
1994  ลว.  3  ก.ค.  2563 

         

   
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน  แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  รวมถึงสาธารณภัยต่าง  ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  7  หน้า  135) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  667  ลว.  12  
มี.ค.  2545/หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  
0684  ลว.  8  ก.พ.  2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0891.2/ว  76  ลว.  13  ม.ค.  2558/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.4/ว  1064  
ลว.  31  พ.ค.  2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0810.4/ว  1173  ลว.  15  มิ.ย.  2560/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  30  มิ.ย.  
2563 

         

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน          

    
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน 100,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่สมทบอัตราร้อยละ  40  ของจ านวนประชากรในพ้ืนที่รายหัว  ๆ  ละ  
45   บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561-2565  ล าดับที่  8  หนา้  135) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
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สาธารณะ  ลว.  23  พ.ย.  255/ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562/ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.6/ว  
1994  ลว.  3  ก.ค.  2563 

    
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ล าดับที่  4  หน้า  134) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ.2561  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0810.6/ว  1994  ลว.  3  ก.ค.  2563 

         

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) จ านวน 146,775 บาท 

         

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา
ร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับประจ าปี  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2538  
ข้อ  8  ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่  4  (พ.ศ.  2542)  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ล าดับที่  6  หน้า  
134) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2500/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546/หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว  29  ลว.  12  ก.ค.  2560/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว  3842  ลว.  
30  มิ.ย.  2563 

         

 
 


