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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ าเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,513,600 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 11,244,975 บาท 

  
งบกลาง รวม 11,244,975 บาท 

   
งบกลาง รวม 11,244,975 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 140,687 บาท 

      

     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม   140,687 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างทั่วไป  ของ อบต.นาดี  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย   
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว  จ านวน  52,367    บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กฯกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอด
บุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงนิเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้าง
ชั่วคราว  จ านวน     88,320    บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,628 บาท 

      

  - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน       5,628      บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.นาดี ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 70 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,825,200 บาท 

      

     - เงินส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ 
ผู้สูงอายุ  จ านวน      7,825,200    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได   
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430 ลว 6 ก.ค. 2564  เรื่องการ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จ ำนวน 1,932,200 บำท 

      

     - เงินส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ จ านวน     1,932,200  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านง โดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลว 6 ก.ค. 2564  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  - เงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์  จ านวน      36,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ จ านวน 6 รายๆ ละ 500 บาท/
เดือน  รวม 12 เดือน (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 
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เงินส ารองจ่าย จ านวน 661,400 บาท 

      

  
ประเภทเงินส ารองจ่าย       จ านวน    661,400  บาท 
   - เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ในกรณี
จ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี เช่น อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย ฯลฯ (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 63 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น การปูองกันและระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโร
นา  2019   (โควิด-19) และการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  
 
 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาดี จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาดี  
จ านวน    30,000    บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย
ยึดหลักการประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และ   รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ด าเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วน 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 71 

    
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น      
อบต.นาดี 

จ านวน 200,000 บาท 

      

     - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   
จ านวน    200,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
อบต.นาดี (สปสช.)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
8) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 61 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 413,860 บาท 

      

  -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน     413,860  บาท                                  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 
 
13,371,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,995,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บาท 

      

  1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  244,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ราย
เดือนๆ ละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน  
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  269,280 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ 11,220 บาท รวม 12  เดือน  

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน    21,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รายเดือนๆ ละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน  
2.ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน   21,120    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท รวม 12  เดือน   
 
 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  1. ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน    21,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รายเดือนๆ ละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน  
2.ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน   21,120    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท รวม 12  เดือน   
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

  3.ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน   86,400     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,713,600 บาท 

      

  4. ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน     134,640 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน  
5. ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน   110,160 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา ๆ  
เดือนละ  9,180 บาท รวม 12 เดือน  
6. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   จ านวน     86,400   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน  
7. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน       1,382,400   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต.จ านวน 16 อัตราๆ 
เดือนละ 7,200 บาท  รวม 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,597,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4,479,120 บำท 

      

  ก) เงินเดือน (ฝุายประจ า)   รวม 4,479,120 บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 514,680 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 42,890  บาท รวม 12 เดือน  
   2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 435,720 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จ านวน 1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 36,310 บาท รวม 12 เดือน  
   3.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 448,920 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัดฯ) จ านวน 1 อัตรา ๆ 
เดือนละ 37,410 บาท รวม 12 เดือน   
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 323,760 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 26,980  บาท  
รวม 12 เดือน   
   5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 329,760 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 27,480 บาท รวม 12 เดือน 
   6.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 448,920 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา ๆ  เดือนละ 37,410  บาท  
รวม 12  เดือน    
   7.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 429,240 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนิติ
กร จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 35,770 บาท รวม 12 เดือน  
   8.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  402,720 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 33,560 บาท  
รวม 12 เดือน  
 9.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 342,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 28,560 บาท รวม 12 เดือน    
   10.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 244,320 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,360  บาท  
รวม 12 เดือน  
   11.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 264,480 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 22,040  บาท รวม 12 เดือน    
   12.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 293,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 24,490  บาท  
รวม 12 เดือน   

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 186,000 บำท 

      

  ข) เงินประจ าต าแหน่ง  รวม  186,000      บาท 
1.เงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล   จ านวน  48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน     
2.เงินประจ าต าแหน่งรองปลัด อบต.นาดี  จ านวน 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาดี จ านวน 1 อัตราๆเดือนละ 3,500 บาท             
รวม 12 เดือน    
3.เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  จ านวน  42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัดฯ) จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท  
รวม 12 เดือน    
4.เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน 54,000  บาท  
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 4,500 บาท รวม 12 เดือน 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 253,680 บำท 

      

  ค) ค่าจ้างประจ า   รวม   253,680    บาท 
1.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน  253,680  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 21,140 บาท รวม 12 เดือน   
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 666,360 บำท 

      

  ง) ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม   642,120     บาท  
   1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    199,560     บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 16,630 บาท    รวม 12 เดือน  
   2.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  180,240   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  15,020  บาท รวม 12 เดือน  
 
 
   3.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   178,560   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 14,880  บาท   รวม 12 เดือน 
   4. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   รวม  108,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง   จ านวน  108,000 บาท   คนงานประจ ารถ
ขยะ จ านวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ 9,000 บาท รวม  12  เดือน  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  จ) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ จ้างพนักงานจ้างทั่วไป รวม      12,000     บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ทั่วไป   จ านวน  12,000 บาท จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท รวม 1
2 เดือน 
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งบด าเนินงาน รวม 5,273,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 465,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน    60,000     บาท   
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและสอบ
ราคา จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา 
ของ อบต.นาดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง
ก่อสร้าง จ านวน  25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญา 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560     
 
 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางในงานซื้อหรืองานจ้าง
ก่อสร้าง จ านวน  25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการบริหารสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ
งานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของ อปท.ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 10,000    บาท    
 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  2.ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   จ านวน    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างพนักงานจ้างและผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

   
ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 345,600 บำท 

      

  3.ประเภทค่าเช่าบ้าน   รวม  345,600    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล มีรายละเอียด  ดังนี้ 
-ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  72,000  บาท              
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 6,000  บาท รวม 12 เดือน 
-ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป    จ านวน    42,000 บาท       
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12  เดือน                 
-ต าแหน่งนิติกร  จ านวน    60,000 บาท   
จ านวน  1  อัตรา  ๆ  เดือนละ  5,000  บาท   รวม 12  เดือน   
-ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน   36,000    บาท       
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,000  บาท  รวม 12  เดือน   
-ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน  36,000   บาท       จ านวน  1  อัตรา ๆ เดือน
ละ  3,000  บาท รวม 12  เดือน   
-ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  27,600   บาท             
จ านวน  1  อัตรา  ๆ  เดือนละ  2,300  บาท   รวม 12  เดือน   

-ต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
จ านวน 36,000 บาท   จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  3,000 บาท รวม 12  เดือน  
-ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  จ านวน   36,000  บาท    
จ านวน  1  อัตรา  ๆ  เดือนละ 3,000 บาท  รวม  12  เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  4.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล   
และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบล   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา 

 

      

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  5.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนต าบล   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวสัดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ       
ค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที ่22 กันยายน 2560 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศกึษาใน
ระหว่างปีการศึกษา                                                                               
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลง
วันที ่12 มกราคม 256 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและค่า
เล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 3,526,400 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

โครงการจ้างบุคคลที่ อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่ อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว                  
ในกิจการของ อบต.นาดี 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างบุคคลที่ อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว  จ านวน    70,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่ อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว ใน
กิจการของ อบต.นาดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    

โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานช่วยงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ประจ า อบต.นาดี 

จ ำนวน 156,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน   156,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
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มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    
โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 4 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ 

จ ำนวน 624,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน 624,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจ ารถ
ขยะ จ านวน 4 อัตรา  ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1  อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ ำนวน 156,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน   156,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ ำนวน 156,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน 156,000 บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา แม่บ้านประจ าที่
ท าการ อบต.นาดี เพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณ
อาคารที่ท าการ อบต.นาดี และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

จ ำนวน 156,000 บำท 

      

  -ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน   156,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แม่บ้านประจ าที่ท า
การ อบต.นาดี ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด บริเวณอาคารที่ท า
การ อบต.นาดี และงานอื่น ๆ  จ านวน 1 อัตรา  ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน            
จ านวน 6 อัตรา 

จ ำนวน 936,000 บำท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน  936,000
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 6 อัตรา  เดือนละ 13,000 บาท  รวม 12 เดือน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ อบต.นาดี            
จ านวน 3  เครื่อง 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน    86,400     บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ อบต.นาดี
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,400 บาท  รวม 12 เดือน   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 2 เครื่อง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  -ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร  จ านวน    36,000       บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการของ อบต.นาดี จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร  จ านวน      60,000   บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการงาน
ของ อบต. นาดี   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ ์2562 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์เอกสารขาวด า  
และเอกสารสีต่าง ๆ ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
เอกสาร จ านวน    150,000      บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์เอกสารขาว
ด า และเอกสารสีต่าง ๆ ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ ของ อบต.นาดี จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000 บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร และ
สมาชิก อบต. รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต ในการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม     50,000   บาท 
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล    จ านวน    20,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ในการเลี้ยงรับรองและต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การตรวจงาน 
ของผู้มีหน้าที่หรือผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้มาตรวจเยี่ยม อบต.  
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ 
จ านวน   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท า พ.ร.บ. ของรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ กู้ภัย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดท า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 
 

      

    
โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
จ านวน  10,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล 
ท้องถิน่ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564   
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ 
ซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จ านวน   20,000   บาท  
  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา,กระเช้าดอกไม้,พานพุ่ม,
กระเช้าของขวัญ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต.ตามความจ าเป็น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ประเภทรายจ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา,กระเช้าดอกไม้,พานพุ่ม,กระเช้า
ของขวัญ  จ านวน    10,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและกระเช้า
ของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ตามความ
จ าเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  30,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกได้ที่ได้รับอนุญาต  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ        
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ  
“รักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน”  จ านวน  20,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
“รักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 71 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของทาง
ราชการ  จ านวน  30,000  บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของทาง
ราชการ อาทิเช่น รถยนต์ส่วนกลาง  รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 59 
 

      

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการ
เลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    จ านวน           300,000           บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 58 
 

      

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพื้นที่อ าเภอยางตลาด 

จ านวน 340,000 บาท 

      

  -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่อ าเภอ           
ยางตลาด   จ านวน   340,000  บาท  
เพ่ือด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่
อ าเภอยางตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม    50,000    บาท 
-ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตามความจ าเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  - ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน   100,000         บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่าย
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เอกสาร  หมึก ปากกา ดินสอ แฟูม  ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  - ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น จัดซื้อน้ ามันดีเซล,เบนซิน และน้ ามันหล่อลื่น
ต่าง ๆ ฯลฯส าหรับใช้ในกิจการของ อบต.นาดี หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  40,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่นจัดท าปูาย 
ประชาสัมพันธ์ ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ์ประจ าประองค์ ฯลฯ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  
 

    

   

 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
จ านวน 

 
 
 

5,000 

 
 
 
บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน      
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ส าหรับ
ใช้ในกิจการของ อบต.นาดี  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,016,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 950,000 บาท 

      

  1.ประเภทค่าไฟฟูา  จ านวน    700,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงานในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี ส าหรับกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี  
2.ประเภทค่าไฟฟูาส าหรับงานสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟูา จ านวน    250,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา  
โรงสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาบ้านขมิ้น ต าบลนาดี   
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าโทรศัพท์  จ านวน    18,000   บาท                   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   นาดี และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 48,000 บาท 

      

  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน  48,000 บาท        
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายอินเตอร์เน็ตต าบล จ านวน   40,000   บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและพ้ืนที่ (Hotting)           
ในการท าเว็บไซต์ของ อบต. นาดี    จ านวน     8,000   บาท   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 183 
 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -อุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง
นักเรียน จ านวน    30,000       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ – ส่งนักเรียน 
จ านวน 1 คัน รวม 10 เดือน ให้แก่โรงเรียนปอแดงวิทยา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 
 

      

    

โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง
ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟูาแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพ
ติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 จ านวน 30,000 บาท แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 

      

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอยางตลาด 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน   จ านวน    20,000 บาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับอ าเภอยางตลาด  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
อ าเภอยางตลาด ประจ าปี 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 60 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,994,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,972,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,972,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,646,880 บำท 

      

     1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 506,520 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตราๆ  เดือน
ละ 42,210  บาท  รวม 12 เดือน   
   2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 402,720 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการ
คลังจ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 33,560 บาท รวม 12 เดือน  
   3.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 276,600 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
พัสดุ จ านวน 1 อัตรา  ๆ เดือนละ 23,050 บาท รวม 12 เดือน 
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 302,280 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 25,190  บาท รวม 12 เดือน 
   5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 158,760 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตราๆเดือนละ 13,230 บาท
รวม 12 เดือน  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 39,300 บำท 

      

  เงินค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน     39,300  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทรวม 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,775 บาทรวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน       42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท 
รวม 12 เดือน 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 244,320 บาท 

      

  ค่าจ้างประจ า  จ านวน    244,320  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน 
การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,360 บาท  
รวม 12 เดือน  
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,022,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   จ านวน    10,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  2.ประเภทค่าเช่าบ้าน   รวม    42,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
-ต าแหน่งนักวิชาการคลัง  จ านวน  1  อัตรา ๆ เดือน
ละ  3,500  บาท  รวม 12  เดือน  จ านวน    42,000     บาท  -
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
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ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน     30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนต าบลและ 
ลูกจ้างประจ าตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้จากองค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.53/ว 22 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  
 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 3 อัตรา จ านวน 468,000 บาท 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 3 อัตรา  
จ านวน  468,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัด
น้ า จ านวน 3 อัตรา ๆ ละไม่เกินเดือน
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ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อช่วยงานเจ้า
พนักงานพัสดุ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาด ี

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป     จ านวน  156,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือช่วยงาน  
เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อช่วยงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน    156,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีจ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

      
   -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน        20,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนของ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอ่ืน ๆ 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

   -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน    15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานส่วนต าบลตลอดจน
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกได้ที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม    40,000    บาท 
-ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตามความจ าเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุส านักงาน         จ านวน     50,000      บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร  หมึก ปากกา ดินสอ แฟูม  ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน     20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในกิจการงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     10,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    5,000  บาท 
ค่าไปรษณีย์  โทรเลข ธนาณัติและดวงตราไปรษณียากร  
จ านวน    5,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 
และจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม  10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   จ านวน   5,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติมผงเคมีแห้งส าหรับเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,113,325 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,354,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,354,080 บาท 

      

  เงินเดือนพนักงาน       รวม     2,478,720      บาท 
  1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 422,640 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  
35,220 บาท รวม 12 เดือน   
   2. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  รวม  748,800 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสว่างชัยศรี  จ านวน   371,760 บาท  ต าแหน่ง คร ูคศ.
2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 30,980 บาท  
รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสว่างชัยศรี   จ านวน   377,040 บาท ต าแหน่ง ครู คศ.
2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 31,420 บาท  
รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 3. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล รวม   575,040 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดกลางสีมาราม     จ านวน     362,640     บาท             
ต าแหน่ง ครู คศ.2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 30,220 บาท   
รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดกลางสีมาราม   จ านวน   212,400   บาท                     
ต าแหน่ง ครู คศ.1 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 17,700  บาท  
 
รวม  12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 369,600 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดโนนสะอาดวารี ต าแหน่ง คร ูคศ.2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 30,800 บาท  รวม  12  เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 362,640 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน           
คลองคู่  ต าแหน่ง คร ูคศ.2  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 30,220 บาท 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน    42,000      บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วน ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท  
รวม 12  เดือน 
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เงินวิทยฐานะ   จ านวน    210,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วน ต าแหน่ง 
คร ูคศ 2  จ านวน 5 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท รวม 12  เดือน  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,015,200 บาท 

      

  ค) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม     1,015,200 บาท 
1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างชัยศรี   จ านวน  338,400 บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตราๆ เดือนละ 9,400 บาท รวม 12 เดือน  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสีมาราม จ านวน    451,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน 4 อัตราๆ เดือน
ละ 9,400  บาท รวม 12  เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสะอาด
วารี จ านวน  112,800  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 9,400  บาท  รวม 12 เดือน  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่  จ านวน    112,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 9,400  บาท รวม 12  เดือน  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 

        
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    รวม   216,000 บาท 
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน   216,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน  9  อัตราๆ เดือนละ 2,000 บาท รวม 12  เดือน  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
 
 
 
 

      

   
เงินอ่ืน ๆ จ านวน 392,160 บาท 

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง   
รวม  392,160  บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง 
จ านวน   49,800  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  4,150  บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง 
จ านวน   47,880  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
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ภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเด็ก
(ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 3,990 บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง
จ านวน   127,440  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
จ านวน 3 อัตรา  เดือนละ 3,540 บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง
จ านวน   122,760  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา เดือนละ 3,410 บาท รวม 12 เดือน  
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง
จ านวน  44,280  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 3,690 บาท รวม 12 เดือน  

 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,196,845 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการแก่ 
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ ากอง
การศึกษา อบต.นาดี เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 
 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 
 

  
 
 

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      
  ประเภทค่าเช่าบ้าน   จ านวน      42,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตราๆ  
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เดือนละ 3,500 บาท  รวม 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  -ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน   30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู 
ต าบลนาดี จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ 
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 1,060,205 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป       
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน      156,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท    
จ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/     
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

    

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน      20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  10,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของกองการศึกษาฯ ในโอกาสต่าง ๆ เช่นการ
ตรวจประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

      

   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 

      



41 
 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน   
การสอนรายหัว) 

จ านวน 188,700 บาท 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหาร  ส่วนต าบลนาดี   จ านวน  188,700    บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 48 คน อัตราๆ คนละ    1,700 /
ปี เป็นเงิน  81,600 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดบ้านขมิ้น   จ านวน 18 คน อัตราๆ คนละ 1,700 /ปี เป็น
เงิน  30,600  บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 26 คน อัตราๆ คนละ  1,700 /
ปี เป็นเงิน  44,200 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 19 คน อัตรา คนๆ
ละ 1,700/ปี เป็นเงิน  32,300  บาท 
 
 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 148 
 

      

    

-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 24,510 บาท 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
จ านวน  24,510  บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 26 คน อัตราๆคนละ 430 /ปี  
เป็นเงิน  11,180 บาท 
   2) ศูนย์ฯบ้านขมิ้น จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ 430/ปี              

      



42 
 

เป็นเงิน  3,440 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 11 คน อัตราๆคนละ 430/ปี   
เป็นเงิน  4,730 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 12 คน อัตราคนๆ
ละ   430/ปี เป็นเงิน  5,160  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” จ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 

 

    

-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าหนังสือเรียน) 

จ านวน 11,400 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) จ านวน  11,400  บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ     
3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 26 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  5,200 บาท 
   2) ศูนย์ฯบ้านขมิ้น  จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ   200 /ปี เป็น
เงิน  1,600 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 11 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี เป็น
เงิน  2,200 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 12 คน อัตราคนๆละ 200/
ปี เป็นเงิน  2,400  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
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2565) หน้า 149 
 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น” 
 

    
โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล     
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนต าบล  ทั้ง 9 หมู่บ้าน(หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างตามภารกิจของการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

      

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ   3-5 ปี  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

จ ำนวน 17,100 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
จ านวน   17,100   บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
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   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 26 คน อัตราๆคนละ 300 /ปี  
เป็นเงิน  7,800 บาท 
   2) ศูนย์ฯบ้านขมิ้น  จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ   300 /ปี เป็น
เงิน  2,400 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 11 คน อัตราๆคนละ 300 /ปี เป็น
เงิน  3,300 บาท 

 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 12 คน อัตราคนๆละ 300/
ปี เป็นเงิน  3,600  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ  3-5 ปี  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

จ านวน 11,400 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
จ านวน  11,400   บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ    3-5 ปี (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 26 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  5,200 บาท 
   2) ศูนย์ฯบ้านขมิ้น จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ   200 /ปี           
เป็นเงิน  1,600 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 11 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  2,200 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 12 คน อัตราคนๆ
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ละ  200/ปี  เป็นเงิน  2,400  บาท 
(หนังสือด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดา้นการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค ์“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการจดัสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น” จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี    
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

จ านวน 571,095 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จ านวน    571,095  บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 
   -ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี จ านวน 48 คนๆละ 21 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 246,960 บาท 
   -ศูนย์ฯบ้านขมิ้น จ านวน 18 คนๆละ 21 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 92,610 บาท 
   -ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 26 คนๆละ 21 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 133,770 บาท 
   -ศูนย์ฯบ้านคลองคู่ จ านวน 19 คนๆละ 21 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 97,755 บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 148 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน    จ านวน  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,054,640 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -วัสดุส านักงาน      จ านวน    50,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
เช่นกระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของ 
กองการศึกษาอบต.นาดี หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 1,004,640 บำท 

      

  ค่าวัสดุส าหรับอาหารเสริม (นม) จ านวน  1,004,640   บาท  
   เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนาดี มีรายละเอียดดังนี้ 
   - โรงเรียนปอแดงวิทยาวิทยาจ านวน 172  คน ๆ ละ 8 บาท      
จ านวน  260 วัน เป็นเงิน 357,760 บาท   
   - โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์วิทย์จ านวน  73 คน ๆ ละ 8  บาท     
จ านวน 260 วัน เป็นเงิน  151,840 บาท 
 - โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาจ านวน 127  คน ๆ ละ 8 บาท   
จ านวน 260 วัน เป็นเงิน  264,160 บาท 
  - ศูนย์ฯ วัดสว่างชัยศรีจ านวน  48  คน ๆ ละ 8 บาท     
จ านวน  260 วัน เป็นเงิน  99,840 บาท 
   - ศูนย์ฯ วัดโนนสะอาดวารีวารีจ านวน 18 คน ๆ ละ 8 บาท     
จ านวน 260  วัน เป็นเงิน 37,440 บาท 
 - ศูนย์ฯ วัดกลางสีมารามรามจ านวน  26  คน ๆ ละ 8 บาท     
จ านวน  260 วัน เป็นเงิน 54,080 บาท 
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 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่จ านวน  19  คน ๆ ละ 8 บาท      
จ านวน  260 วัน เป็นเงิน  39,520 บาท  
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” จ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร 
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 146 
 

        
    

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,562,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,562,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ในเขตต าบลนาดี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน 

จ านวน 1,562,400 บาท 

      

  - อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตต าบลนาดีเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน  
จ านวน   1,562,400  บาท  มีรายละเอียดดังนี้  
   -โรงเรียนปอแดงวิทยา จ านวน 172 คนๆละ 21 บาท  
รวม 200 วัน   (100%) เป็นเงิน 722,400 บาท 
   -โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ จ านวน 73 คนๆ ละ 21 บาท  
รวม 200 วัน (100%) เป็นเงิน 306,600 บาท 
   -โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา จ านวน 127 คน ๆ ละ 21 บาท  
รวม 200 วัน (100%)  เป็นเงิน 533,400 บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3924 ลว 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถ่ิน” จ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป ระบุวัตถุประสงค ์“ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 147 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 492,200 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 312,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

      

  -ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน     144,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0819.2/ว2318 ลว 21 เมษายน 2564 เรื่อง
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 143,200 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์     
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 4,200 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์     
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า   
จ านวน    4,200   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จ านวน 700  ตัวๆ ละ 6 บาท (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
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ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครอง ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 66 
 
 

    
โครงการจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินส าหรับทิ้งขยะ จ านวน 12 เดือน จ านวน 78,000 บาท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน  จ านวน   78,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินส าหรับทิ้งขยะ จ านวน 12 เดือน ๆ  
ละ 6,500 บาท  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ   
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน   20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร 
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 66 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
พิษสุนัขบ้า 

จ านวน 21,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า   จ านวน   21,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ และการด าเนินการ
ขับเคลื่อน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี จ านวน 700  ตัวๆ ละ 30  บาท (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
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ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 
 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องของทุกกลุ่มวัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องของทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบมือต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าทั้งระบบติดตาม เฝูาระวัง และการจัดสภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ (หนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 
  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  -ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน   25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม 
ระเบียบวิธีงบประมาณ แยกเป็น   
-ค่าเติมออกซิเจน   จ านวน    5,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติมออกซิเจน ของ อบต.นาดี     
-ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์   จ านวน   20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในงาน EMS ของ อบต.นาดี 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 180,000 บาท 

      

    - อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ    
ด้านสาธารณสุข     จ านวน      180,000        บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 67 
 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,992,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,179,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,179,120 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 746,820 บาท 

      

     เงินเดือน   รวม     746,820    บาท 
   1.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน   448,920   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 37,410  บาท  
รวม 12 เดือน   
   2.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน     297,900 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 24,825  บาท  
รวม 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      
  -เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว จ านวน  21,300 บาท  

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,775 บาท รวม 12  เดือน 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เงินประจ าต าแหน่ง    รวม      42,000      บาท 
   -เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  42,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท รวม 12  เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 369,000 บำท 

      

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รวม    369,000  บาท 
   -ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   197,640  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  16,470  บาท  รวม 12 เดือน 
 
 
 
   -ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  171,360   บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 14,280  บาท  
รวม 12 เดือน 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,790,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   จ านวน          10,000        บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 2,800,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้า
หอถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 5 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝูาหอถังประปา     
จ านวน   156,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝูาหอถังประปา
ของ อบต.นาดี หมู่ 5 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท  รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน     
เขียนแบบ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  156,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเขียน
แบบ จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน  1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้า   
หอถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 1,3 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      
  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝูาหอถังประปา     

จ านวน            156,000          บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝูาหอถังประปา
ของ อบต.นาดี หมู่ 1,3 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท  รวม 12 เดือน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน  4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ทั่วไป และงานที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 624,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  624,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
ทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป    จ านวน  156,000      บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟูา  จ านวน  1 อัตรา ไม่เกิน เดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ ากองช่าง และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  156,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  ปฏิบัติงานด้านธุรการ กอง
ช่างจ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้าน
ผู้ช่วยช่างโยธา และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  156,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่าง
โยธาจ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้า
หอถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 2,4 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝูาหอถังประปา     
จ านวน   156,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝูาหอถังประปา
ของ อบต.นาดีหมู่ 2,4 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท  รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้า
หอถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 8,9 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝูาหอถังประปา                
 จ านวน            156,000         บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝูาหอถังประปา
ของ อบต.นาดีหมู่ 8,9  จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท  รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อดูแลรักษา
ระบบประปา ของ อบต.นาดี และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 156,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพ่ือดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน ของ อบต.นาดี  จ านวน   156,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบประปา
ของ อบต.นาดี จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 2  อัตรา ปฏิบัติงานด้าน
ประปา ประจ า อบต.นาดี และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 312,000 บาท 

      

  -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  312,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้าน
ประปา จ านวน 2 อัตรา ไม่เกิน เดือน
ละ 13,000 บาท รวม 12 เดือน     
 เป็นเงิน 312,000 บาท   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จ านวน   10,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ 
 
 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอ่ืน ๆ 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ และ
คูส่งน้ าภายในต าบลนาดี 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ และคูส่ง
น้ า ภายในต าบลนาดี  จ านวน  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะและคู
ส่งน้ าภายในต าบลนาดี แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 88 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนนที่ใช้
สัญจรในต าบลนาดี 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนน ที่ใช้สัญจรใน
ต าบลนาดี   จ านวน  300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรและถนน 
ที่ใช้สัญจรในต าบลนาดี แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 90 
 

      

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่ง
น้ า โดยเตรียมความพร้อม เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ า แนวทางและ
หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทาง
หลวงชนบท 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินกาตามภารกิจ
ถ่ายโอนด้านแหล่งน้ า โดยเตรียมความพร้อม เพ่ือด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้าน
แหล่งน้ า แนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ 
ทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท  
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3479 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565)  
 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ไดร้ับการถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผน   
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
จ านวน    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
เช่น ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินภายในต าบลนาดี  (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3479 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 69 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง ประจ ากองช่าง อบต.นาดี 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยด้านงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบ ปรับราคาได้ (K) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย
ด้านงานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (K) (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3479 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  -รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   จ านวน   20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามความจ าเป็น  
 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน   50,000         บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร  หมึก ปากกา ดินสอ แฟูม  ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  100,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หลอดไฟ สายไฟ  บัล
ลาตย์ ปลั๊กไป สวิตซ ์เบรคเกอร์ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน  50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ตลับเมตร สว่าน อิฐ ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน    30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุอ่ืน จ านวน 750,000 บาท 

      
  วัสดุอื่น ๆ   จ านวน     750,000     บาท   แยกเป็น  

1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ประปา  จ านวน  100,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประปา เพ่ือใช้ในกิจการประปา
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ของ อบต.นาดี 
2.ค่าจัดซื้อคลอรีน   จ านวน  150,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนเพ่ือใช้ในกิจการประปาของ อบต. นาดี 
3.ค่าจัดซื้อสารส้ม   จ านวน  500,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มเพ่ือใช้ในกิจการประปาของ อบต.นา
ดี  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 23,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ประจ ากองช่าง 
อบต.นาดี 

จ านวน 23,000 บาท 

      

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านการ 
พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม หน้า  
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม         
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม    
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี  จ านวน  10,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 141 
 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด   จ านวน    20,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565)   หน้า 141 
 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่และ
สงกรานต์    จ านวน    20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ าดื่ม/กาแฟ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลนาดี (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 61 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร    
(บุญคูณลาน) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร  
(บุญคูณลาน)  จ านวน    20,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร    
งานประเพณีประจ าปีของอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาดี     
(บุญคูณลาน) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 72 
 
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา และส่งเสริมการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา และส่งเสริมการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีธรรมมา 
ภิบาล การปลูกจิตส านึก เกียรติภูม ิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี
จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดอง และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
  
 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย   
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง 
จ านวน   10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง  (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 70 
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ    
ชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส   
จ านวน   10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี      
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 144 
 
 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย              
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล จ านวน 50,000 บาท 

      

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565   จ านวน 50,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลนาดี
เกมส์   (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 142 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าวัสดุกีฬา   จ านวน    20,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 

 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาประเพณีและงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ   จ านวน    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาประเพณีและงานราชพิธี
ต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ 
และประเพณีอ่ืน ที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 

 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน       30,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่า
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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 ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 72 
 

    
 
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของ อบต.นาดี 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

      

  -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565   จ านวน   30,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย               
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 
  - ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  จ านวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 7 
 

 
  

 

    

 
 
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

 
 

จ านวน 

 
 

10,000 

 
 
บาท 
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- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน จ านวน   10,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น )  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 71 
 

 
 
 
 
 

  
 

    

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
จ านวน 

 
 

10,000 

 
 
บาท 

      

 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    จ านวน     10,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 80 

      

 


