
 
         

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 เขต/อ าเภอ ยางตลาด    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 52 หมู่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล นาดี 

   เขต/อ าเภอ ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  46120 

       
    
 พื้นที่ 32.00 ตารางกิโลเมตร 
    
 ประชากรทั้งหมด 5,673 คน 
 ชาย 2,782 คน 
 หญิง 2,891 คน 
    
    
  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    ส่วนที่ 1 

 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ของ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 
 
 
 
 

 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   
 

              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
      
            บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 20,687,592.75 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,102,593.44 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,842,377.80 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
   (1) รายรับจริง จ านวน 36,915,667.51 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 5,478.36 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จ านวน 108,630.00 บาท 

    หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 130,141.46 บาท 

    หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 1,290,937.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 142,893.25 บาท 
 



   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 750.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,747,031.6

2 
บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,489,805.8
2 

บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,168,383.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 31,778,698.06 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง จ านวน 9,180,232.73 บาท 
    งบบุคลากร จ านวน 12,643,464.0

0 
บาท 

    งบด าเนินงาน จ านวน 8,477,038.33 บาท 
    งบลงทุน จ านวน 86,363.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

    งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,391,600.00 บาท 

   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
3,194,083.00 บาท 

   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 82,735.00 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      ค าแถลงงบประมาณ     

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 
         
            รายรับจริง 

ปี  2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

 รายได้จัดเก็บเอง       

   หมวดภาษีอากร 115,541.53 109,200.00 122,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

108,030.00 183,000.00 102,200.00 

   หมวดรายได้จาก

ทรัพย์สิน 

135,701.88 162,000.00 143,800.00 

   หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์ 

860,466.00 1,005,000.00 930,000.00 

   หมวดรายได้

เบ็ดเตล็ด 

275,663.32 280,000.00 284,400.00 

   หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,500.00 1,000.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,495,402.73 1,740,700.00 1,583,400.00 

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   หมวดภาษีจัดสรร 17,018,935.89 17,504,600.00 18,685,300.00 

 



รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,018,935.89 17,504,600.00 18,685,300.00 

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

      

   หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

17,774,095.34 19,504,700.00 20,482,470.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,774,095.34 19,504,700.00 20,482,470.00 

 รวม 36,288,433.96 38,750,000.00 40,751,170.00 

 

  

 
 

  

ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

  
 รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

 จ่ายจากงบประมาณ       

   งบกลาง 9,745,554.00 9,983,993.00 10,636,583.00 

   งบบุคลากร 12,420,284.68 14,628,360.00 15,019,920.00 

   งบด าเนินงาน 11,067,548.35 11,340,960.00 12,272,970.00 

   งบลงทุน 137,720.00 1,121,687.00 1,120,697.00 

   งบเงินอุดหนุน 1,406,000.00 1,675,000.00 1,701,000.00 

 



รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,777,107.03 38,750,000.00 40,751,170.00 

 รวม 34,777,107.03 38,750,000.00 40,751,170.00 

 

      

      

      

    

    

    

    

      

  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 



 
        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,546,420 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,884,090 

  แผนงานสาธารณสุข 492,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,760,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,076,697 

  แผนงานการเกษตร 30,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,636,583 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,751,170 
 

        



        

หน้า : 1/1 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
         องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
         อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 
         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

             งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม   งบ   

      

        

  งบบุคลากร 7,703,160 1,891,260 9,594,420 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,304,840 1,891,260 7,196,100 
  งบด าเนินงาน 4,853,000 992,000 5,845,000 
      ค่าตอบแทน 455,600 82,000 537,600 
      ค่าใช้สอย 3,116,400 825,000 3,941,400 
      ค่าวัสดุ 265,000 80,000 345,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 1,016,000 5,000 1,021,000 
  งบลงทุน 22,000 0 22,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000 
  งบเงินอุดหนุน 85,000 0 85,000 
      เงินอุดหนุน 85,000 0 85,000 
                                

รวม 
12,663,160 2,883,260 15,546,420 

  



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม     งบ   

        

          

    งบด าเนินงาน 15,000 15,000 
        ค่าตอบแทน 10,000 10,000 
        ค่าวัสดุ 5,000 5,000 
                                 รวม 15,000 15,000 
    แผนงานการศึกษา 

               งาน งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม     งบ   

        

          

    งบบุคลากร 4,303,320 4,303,320 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,303,320 4,303,320 
    งบด าเนินงาน 2,144,770 2,144,770 
        ค่าตอบแทน 82,000 82,000 
        ค่าใช้สอย 1,033,090 1,033,090 
        ค่าวัสดุ 1,029,680 1,029,680 
    งบเงินอุดหนุน 1,436,000 1,436,000 
        เงินอุดหนุน 1,436,000 1,436,000 
                                  7,884,090 7,884,090 
    



รวม 

แผนงานสาธารณสุข 
                งาน งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
    งบ   

        

          

    งบด าเนินงาน 312,200 312,200 
        ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
        ค่าใช้สอย 143,200 143,200 
        ค่าวัสดุ 25,000 25,000 
    งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
        เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
                                  

รวม 
492,200 492,200 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รวม 
    งบ   

        

          

    งบบุคลากร 1,122,180 1,122,180 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,122,180 1,122,180 
    งบด าเนินงาน 3,616,000 3,616,000 
        ค่าตอบแทน 10,000 10,000 
        ค่าใช้สอย 2,626,000 2,626,000 
    



    ค่าวัสดุ 980,000 980,000 
    งบลงทุน 22,000 22,000 
        ค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000 
                                  

รวม 
4,760,180 4,760,180 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
    งบ   

        

          

    งบด าเนินงาน 160,000 160,000 
        ค่าใช้สอย 160,000 160,000 
                                  

รวม 
160,000 160,000 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม   งบ   

      

        

  งบด าเนินงาน 70,000 80,000 150,000 
      ค่าใช้สอย 50,000 80,000 130,000 
      ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
                                

รวม 
70,000 80,000 150,000 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            



    งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม     งบ   

        

          

    งบลงทุน 1,076,697 1,076,697 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,076,697 1,076,697 
                                  

รวม 
1,076,697 1,076,697 

    แผนงานการเกษตร 
                งาน งานส่งเสริม

การเกษตร 
รวม     งบ   

        

          

    งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
        ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
                                  

รวม 
30,000 30,000 

    แผนงานงบกลาง 
                งาน 

งบกลาง รวม     งบ   

        

          

    งบกลาง 10,636,583 10,636,583 
        งบกลาง 10,636,583 10,636,583 
                                  

รวม 
10,636,583 10,636,583 

    

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         



    

    ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 48 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี และโดยอนุมัติของนายอ าเภอ 

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

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

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

40,751,170 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,751,170 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม

แผนงานได้ดงันี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,546,420 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,884,090 

  แผนงานสาธารณสุข 492,200 



  แผนงานเคหะและชุมชน 4,760,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,076,697 

  แผนงานการเกษตร 30,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,636,583 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,751,170 

        

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาดี ปฏิบัติการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

         ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาดี มีหน้าที่

รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 

   

 
   

 
   (ลง

นาม).................................................. 

   
(นางณัฏฐกฤตญา  ภูโชคชัย) 

   

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.

นาดี  

อนุมัติ 
 

    

    
(ลงนาม).................................................. 

 
(นายสันติ  จัตุพันธ์) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอยางตลาด  

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    วันที่พมิพ์ : 4/3/2564  10:56:40 

         

หน้า : 1/1 

รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 อ าเภอ ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         

                  รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 109,200.00 8.97 % 119,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 61,398.50 48,576.00 70,970.81 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 39,018.58 42,078.09 42,570.72 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีป้าย 1,400.00 2,200.00 2,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 101,817.08 92,854.09 115,541.53 109,200.00     122,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
              



     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล

ฝอย 
137,607.00 0.00 0.00 100,150.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ

หรือสิ่งปฏิกูล 
0.00 75,410.00 14,400.00 79,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน

พาณิชย์ 
690.00 1,180.00 430.00 1,250.00 -60.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 96,470.00 93,200.00 0.00 100.00 % 98,800.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,555.00 58.20 0.00 1,600.00 12.50 % 1,800.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,574.00 0.00 0.00 1,000.00 10.00 % 1,100.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
148,784.00 173,118.20 108,030.00 183,000.00     102,200.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 161,861.75 114,531.39 135,701.88 162,000.00 -11.23 % 143,800.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,861.75 114,531.39 135,701.88 162,000.00     143,800.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
              



     รายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์ 
1,035,128.00 948,303.00 860,466.00 1,005,000.00 -7.46 % 930,000.00 

รวมหมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
1,035,128.00 948,303.00 860,466.00 1,005,000.00     930,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 96,875.00 148,000.00 130,000.00 140,000.00 -7.14 % 130,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 30.00 0.00 0.00 100.00 % 400.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 74,570.01 161,077.08 145,663.32 140,000.00 10.00 % 154,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 171,445.01 309,107.08 275,663.32 280,000.00     284,400.00 

หมวดรายได้จากทุน               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,040.00 3,630.00 0.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,040.00 3,630.00 0.00 1,500.00     1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 157,711.22 265,208.19 303,955.51 278,400.00 15.73 % 322,190.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผนฯ 
9,077,475.13 8,783,906.71 9,029,118.11 9,310,900.00 8.43 % 10,095,990.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

จัดสรรรายได้ฯ 
1,925,730.98 2,307,553.60 2,165,316.50 2,446,000.00 -2.08 % 2,395,240.00 



     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,946.36 16,863.11 17,849.65 17,700.00 6.89 % 18,920.00 

     ภาษีสุรา 1,197,461.54 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,885,760.82 4,587,672.67 4,952,491.89 4,864,000.00 8.34 % 5,269,640.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 41,871.99 17,470.03 38,114.97 20,900.00 93.30 % 40,400.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 73,586.12 53,220.51 43,709.56 56,200.00 -17.44 % 46,400.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน 

657,061.00 480,118.00 466,527.00 508,800.00 -2.81 % 494,520.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 989.40 1,794.50 1,852.70 1,700.00 17.65 % 2,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,056,594.56 16,513,807.32 17,018,935.89 17,504,600.00     18,685,300.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,373,012.62 16,839,858.66 17,774,095.34 19,504,700.00 5.01 % 20,482,470.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,373,012.62 16,839,858.66 17,774,095.34 19,504,700.00     20,482,470.00 

รวมทุกหมวด 34,050,683.02 34,995,209.74 36,288,433.96 38,750,000.00     40,751,170.00 

    

    

    

    

    

    



    

    

    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  40,751,170   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 122,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 119,000 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 3,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 102,200 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 98,800 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,800 บาท 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 1,100 บาท 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 143,800 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 143,800 บาท 

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 930,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 930,000 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 284,400 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 130,000 บาท 

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 400 บาท 



  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 154,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,685,300 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 322,190 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,095,990 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,395,240 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 18,920 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,269,640 บาท 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 40,400 บาท 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 46,400 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 494,520 บาท 

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 2,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,482,470 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 20,482,470 บาท 

               

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ าเภอยางตลาด    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 521,280.00 514,080.00 147,005.03 345.00 148,908.7 % 514,080 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 12,052.39 6,350.00 563.31 % 42,120 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 12,052.39 0.00 100 % 42,120 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

87,948.42 86,400.00 25,083.87 800.00 10,700 % 86,400 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,648,800.00 1,704,336.13 1,627,200.00 1,713,600.00 0 % 1,713,600 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,342,268.42 2,389,056.13 1,823,393.68 1,721,095.00     2,398,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 3,079,096.16 3,276,660.00 3,702,881.00 4,009,800.00 5.25 % 4,220,400 
     เงินประจ าต าแหน่ง 132,000.00 132,000.00 303,000.00 186,000.00 0 % 186,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 194,220.00 205,380.00 216,420.00 232,920.00 4.89 % 244,320 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 441,600.00 568,605.00 592,200.00 618,960.00 3.74 % 642,120 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 276,660.00 54,493.00 19,800.00 12,650.00 -5.14 % 12,000 
 



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,123,576.16 4,237,138.00 4,834,301.00 5,060,330.00     5,304,840 
 รวมงบบุคลากร 6,465,844.58 6,626,194.13 6,657,694.68 6,781,425.00     7,703,160 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,350.00 42,100.00 10,600.00 20,500.00 192.68 % 60,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520.00 0.00 5,200.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 285,500.00 286,100.00 347,700.00 381,600.00 -9.43 % 345,600 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,735.25 24,321.75 49,340.00 48,690.00 -17.85 % 40,000 
 รวมค่าตอบแทน 345,105.25 352,521.75 412,840.00 460,790.00     455,600 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,526,163.95 1,843,797.76 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการจ้างบุคคลท่ี อปท.จ้างเป็นการ
ชั่วคราว      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ท่ี 
อปท.จ้างเป็นการชั่วคราว                  
ในกิจการของ อบต.นาดี 

0.00 0.00 94,880.00 108,400.00 -35.42 % 70,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป จ านวน 1 
อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานช่วยงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป จ านวน 4 
อัตรา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 576,000 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานขับรถดูดส่ิง
ปฏิกูล จ านวน 1 อัตรา 

0.00 0.00 89,758.06 102,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานท่ัวไป และงานอื่น ๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 



ท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา แม่บ้านประจ าท่ีท าการ อบต.นาดี 
เพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารท่ีท าการ อบต.นาดี และงานอื่น 
ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ จ านวน 4 อัตรา  

0.00 0.00 400,000.00 504,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถดูด
สิ่งปฏิกูล จ านวน 2 อัตรา 

0.00 0.00 156,766.12 204,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1  
อัตรา 

0.00 0.00 101,750.00 123,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

0.00 0.00 82,583.33 108,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 7 อัตรา 

0.00 0.00 540,967.74 584,000.00 15.07 % 672,000 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจ าท่ีท า
การ อบต.นาดี  

0.00 0.00 101,750.00 123,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยประจ าท่ีท าการ อบต.นาดี  

0.00 0.00 95,000.00 126,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ 
อบต.นาดี จ านวน 3  เครื่อง 

0.00 0.00 79,200.00 86,400.00 0 % 86,400 

 
      

โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 
2 เครื่อง 

0.00 0.00 33,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

 



      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงาน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ท่ีใช้
ในกิจการของ อบต.นาดี 

0.00 0.00 26,885.13 32,700.00 52.91 % 50,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร 
ส าหรับพิมพ์เอกสารขาวด า และเอกสารสีต่าง 
ๆ ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี 

0.00 0.00 85,846.21 133,500.00 -40.07 % 80,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในราชการ ของ อบต.นาดี 

0.00 0.00 51,400.00 53,000.00 -5.66 % 50,000 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,700.00 28,350.00 25,055.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเกรดปรับปรุงผิวพ้ืน
สนามกีฬากลางต าบลนาดี 

14,591.96 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการ "ปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์" 
ถวายเป็นราชสักการะ  เนื่องในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการค่าใช้จ่ายในการการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานและจัดท าแผนชุมชน การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

 

      
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  
เคลื่อนท่ี 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน             

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 



หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อ
มาร่วมงานรัฐพิธีและ 
พระราชพิธี 

      
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท า พ.ร.บ. ของ
รถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ กู้ภัย  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 

0.00 0.00 0.00 5,500.00 81.82 % 10,000 

 

      
โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      

โครงการจัดท าดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ 

32,090.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

0.00 4,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพวงมาลา,
กระเช้าดอกไม้,พานพุ่ม,กระเช้าของขวัญ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต.ตามความ
จ าเป็น 

700.00 9,800.00 7,300.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์ 

26,720.00 26,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี 

0.00 21,400.00 1,615.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

66,078.00 66,872.00 42,530.00 30,000.00 0 % 30,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ       “รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

10,000.00 56,200.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ 

5,401.36 5,401.36 9,936.02 40,000.00 -25 % 30,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น รวมท้ังการเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมท้ัง
การเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

84,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบามสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

0.00 0.00 0.00 31,880.00 -100 % 0 

 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอในเขตพื้นท่ีอ าเภอยางตลาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000 

 

      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 88,824.08 79,694.01 83,840.00 67,000.00 -25.37 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,927,769.35 2,162,365.13 2,110,062.61 2,873,380.00     3,116,400 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 345,977.00 119,243.00 97,196.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 12,550.00 30,000.00 -100 % 0 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000.00 243,180.00 139,999.92 200,000.00 -40 % 120,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 182,460.00 379,034.00 329,490.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 2,770.00 2,130.00 20,000.00 -75 % 5,000 
     วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
     วัสดุอื่น 5,598.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 644,035.00 744,227.00 581,365.92 405,000.00     265,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 611,264.10 671,791.49 883,132.81 952,120.00 -0.22 % 950,000 
 



    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,642.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 7,171.14 7,887.08 7,450.41 18,000.00 0 % 18,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 1,856.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,384.00 44,704.83 40,829.44 48,000.00 0 % 48,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 673,317.24 724,383.40 931,412.66 1,018,120.00     1,016,000 
 รวมงบด าเนินงาน 3,590,226.84 3,983,497.28 4,035,681.19 4,757,290.00     4,853,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล  

21,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด 

0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม จ านวน 
100 ตัว ๆละ 500 บาท  

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 19,360.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 71,000.00 122,660.00 0.00 0.00     22,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าซ้ือหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน               
 

      
โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูล เพื่อน ากากมาใช้เป็นปุ๋ย 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 250,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 71,000.00 122,660.00 0.00 250,000.00     22,000 
 



  งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 142,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -40 % 30,000 

 

      

โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง 
ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2564 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับอ าเภอยางตลาด 

0.00 0.00 30,000.00 25,000.00 0 % 25,000 

 รวมเงินอุดหนุน 142,000.00 30,000.00 80,000.00 75,000.00     85,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 142,000.00 30,000.00 80,000.00 75,000.00     85,000 
 

รวมงานบริหารทั่วไป 
10,269,071.4

2 
10,762,351.41 10,773,375.87 11,863,715.00     

12,663,16
0 

 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,210,856.67 1,167,960.00 1,229,820.00 1,612,990.00 -0.91 % 1,598,340 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 17,750.00 1.41 % 18,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 183,480.00 194,220.00 205,380.00 221,760.00 5.03 % 232,920 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,585.00 17,517.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,822.50 3,051.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,612,744.17 1,424,748.00 1,477,200.00 1,894,500.00     1,891,260 
 



รวมงบบุคลากร 1,612,744.17 1,424,748.00 1,477,200.00 1,894,500.00     1,891,260 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 2,080.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 74,700.00 56,700.00 53,000.00 69,600.00 -39.66 % 42,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,922.00 22,642.00 27,731.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 103,622.00 79,342.00 82,811.00 111,000.00     82,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 405,208.70 525,709.95 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัด
น้ า จ านวน 3 อัตรา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 432,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัด
น้ า จ านวน 3 อัตรา  0.00 0.00 263,570.68 330,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา เพ่ือช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ และ
งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา เพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าท่ีการเงินและ
บัญชี และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 

0.00 0.00 101,451.61 123,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 89,434.41 108,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 24,400.00 40,000.00 -50 % 20,000 

 



      
โครงการเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 90,000.00 122,000.00 -100 % 0 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0 % 0 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

12,834.00 1,320.00 20,334.00 30,000.00 -50 % 15,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง    
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                
ของ อปท. (e-LAAS) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
เช่นการเตรียมเครื่อง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง  
-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
โดยการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และ 
การจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 230,000.00 -86.96 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,500.00 3,300.00 15,780.00 40,000.00 0 % 40,000 
 รวมค่าใช้สอย 439,542.70 531,329.95 605,970.70 1,043,000.00     825,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 77,194.00 71,890.00 88,845.99 78,500.00 -36.31 % 50,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 15,500.00 21,635.00 8,505.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุอื่น 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



รวมค่าวัสดุ 152,694.00 93,525.00 97,350.99 108,500.00     80,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าบริการไปรษณีย์ 1,283.00 858.00 1,040.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,283.00 858.00 1,040.00 5,000.00     5,000 
 รวมงบด าเนินงาน 697,141.70 705,054.95 787,172.69 1,267,500.00     992,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด)  
งบประมาณ 2,700 บาท 

0.00 0.00 0.00 2,700.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานด้านการลง
ระบบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริ
หรส่วนต าบลนาดี  

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,000.00 0.00 24,700.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 22,000.00 0.00 24,700.00     0 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,309,885.87 2,151,802.95 2,264,372.69 3,186,700.00     2,883,260 
 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
12,578,957.2

9 
12,914,154.36 13,037,748.56 15,050,415.00     

15,546,42
0 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 0.00 12,300.00 8,400.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมค่าตอบแทน 0.00 12,300.00 8,400.00 20,000.00     10,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 3,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 3,000.00 0.00 5,000.00     5,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 15,300.00 8,400.00 25,000.00     15,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
       โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 15,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 15,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 30,300.00 8,400.00 25,000.00     15,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 30,300.00 8,400.00 25,000.00     15,000 
 แผนงานการศึกษา               
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,808,160.00 1,918,260.00 2,019,870.00 2,414,700.00 1.38 % 2,448,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 38,500.00 252,000.00 0 % 252,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,128,000.00 1,121,985.50 1,015,200.00 1,015,200.00 0 % 1,015,200 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 240,000.00 238,600.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000 
     เงินอื่นๆ 226,200.00 224,315.00 206,580.00 248,160.00 33.03 % 330,120 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,444,360.00 3,545,160.50 3,538,150.00 4,188,060.00     4,303,320 
 รวมงบบุคลากร 3,444,360.00 3,545,160.50 3,538,150.00 4,188,060.00     4,303,320 
 



  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 600.00 -100 % 0 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 33,000.00 36,000.00 41,500.00 42,000.00 0 % 42,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 33,000.00 36,000.00 41,500.00 82,600.00     82,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 34,600.00 41,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานจ้างท่ัวไป  
จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนๆ ละ 
8,000 บาท  จ านวน 5 เดือน  เป็นเงินท้ังสิ้น
จ านวน 40,000 บาท  

0.00 0.00 31,225.81 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป       
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

0.00 0.00 0.00 108,000.00 33.33 % 144,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ 

0.00 0.00 11,800.00 50,000.00 -60 % 20,000 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 205,700.00 193,800.00 158,100.00 136,000.00 40 % 190,400 
 



สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

      
ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

474,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

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

0.00 0.00 16,340.00 16,340.00 39.47 % 22,790 

 

      

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

0.00 0.00 7,600.00 7,600.00 39.47 % 10,600 

 
      

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนต าบล
นาดี 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2561 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 
2564 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2,856.00 2,056.00 4,240.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

       โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียน 0.00 1,178,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตต าบลนาดี เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลนาดี 

      

โครงการจ่่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

0.00 0.00 11,400.00 11,400.00 39.47 % 15,900 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด 
อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

0.00 0.00 7,600.00 7,600.00 39.47 % 10,600 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี    
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

0.00 521,400.00 455,700.00 392,000.00 40 % 548,800 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 800.00 850.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 767,456.00 1,987,156.00 754,855.81 858,940.00     1,033,090 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 30,000.00 31,857.00 72,212.00 50,000.00 0 % 50,000 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 521,218.64 700,515.60 603,113.22 759,200.00 29.04 % 979,680 
 รวมค่าวัสดุ 551,218.64 732,372.60 675,325.22 809,200.00     1,029,680 
 รวมงบด าเนินงาน 1,351,674.64 2,755,528.60 1,471,681.03 1,750,740.00     2,144,770 
 



  งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น
เตอร์ส าหรับประมวลผล  

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 22,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,228,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนาดีเพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนภายในเขตต าบลนา
ดี ในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตร
นารี  

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนาดีเพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนภายในเขตต าบลนา
ดีในการแข่งขันกีฬา  

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ใน
เขตต าบลนาดี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 

0.00 0.00 1,116,000.00 1,140,000.00 25.96 % 1,436,000 

 รวมเงินอุดหนุน 1,228,000.00 30,000.00 1,146,000.00 1,170,000.00     1,436,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 1,228,000.00 30,000.00 1,146,000.00 1,170,000.00     1,436,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,046,034.64 6,330,689.10 6,155,831.03 7,108,800.00     7,884,090 
 รวมแผนงานการศึกษา 6,046,034.64 6,330,689.10 6,155,831.03 7,108,800.00     7,884,090 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
 



  งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 180,000.00 0.00 0.00     0 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 144,000.00 0 % 144,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000.00     144,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูล
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์     
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 2,250.00 6,000.00 -30 % 4,200 

 
      

โครงการจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินส าหรับท้ิงขยะ 
จ านวน 12 เดือน 

0.00 0.00 71,500.00 78,000.00 0 % 78,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 11,032.00 20,000.00 0 % 20,000 

 



      
-ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 22,500.00 30,000.00 -30 % 21,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
และน้ าเสีย 

28,200.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

2,000.00 18,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดู
งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน  

10,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0.00 2,058.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 90,250.00 71,158.00 107,282.00 244,000.00     143,200 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,700.00 84,182.00 177,500.00 25,000.00 0 % 25,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,090.00 -100 % 0 
     วัสดุอื่น 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 92,700.00 84,182.00 177,500.00 30,090.00     25,000 
 รวมงบด าเนินงาน 182,950.00 155,340.00 284,782.00 418,090.00     312,200 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
 

      
โครงการจัดซ้ือรถเข็ญพยาบาลฉุกเฉินส าหรับ
ปรับได้แบบมีฐานรองสเตนเลสล็อคและกล่อง
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 45,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      
โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00     180,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00     180,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 227,950.00 155,340.00 464,782.00 598,090.00     492,200 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 227,950.00 335,340.00 464,782.00 598,090.00     492,200 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 336,240.00 352,740.00 376,020.00 532,820.00 36.47 % 727,140 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 291,120.00 303,695.00 318,360.00 336,000.00 5.07 % 353,040 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 27,720.00 18,205.00 10,860.00 4,995.00 -100 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 697,080.00 716,640.00 747,240.00 915,815.00     1,122,180 
 รวมงบบุคลากร 697,080.00 716,640.00 747,240.00 915,815.00     1,122,180 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,100.00 -100 % 0 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680.00 0.00 0.00 13,600.00 -26.47 % 10,000 
 



    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 1,680.00 0.00 0.00 69,700.00     10,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 924,007.61 1,014,009.60 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
-ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเฝ้าหอถังประปา 
ของ อบต.นาดี หมู่ 1,3 
จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 104,500.00 126,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 103,854.26 132,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการคนงาน
ท่ัวไป  จ านวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการคนงานท่ัวไป  ปฏิบัติงานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อัตราเดือนละ 
8,000 บาท   

0.00 0.00 0.00 88,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการงเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 1 
อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา ของ อบต.
นาดี หมู่ท่ี 5 และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวป จ านวน 
1 อัตรา ปฏิบัติงานเขียนแบบ และงานอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป  จ้าง
ท่ัวไป  จ านวน 1 อัตรา   อัตราจ้างเดือนละ 
8,500 บาท  จ้างจ านวน 5 เดือน   เป็นเงิน 
42,500 บาท 

0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน  
1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา ของ 
อบต.นาดี หมู่ท่ี 1,3 และงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 



      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน  
4 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานท่ัวไป และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 576,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา  ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และงานอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจ ากอง
ช่าง และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา ของ 
อบต.นาดี หมู่ท่ี 2,4 และงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา ของ 
อบต.นาดี หมู่ท่ี 8,9 และงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
1 อัตรา เพ่ือดูแลรักษาระบบประปา ของ 
อบต.นาดี และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

 

      
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป จ านวน 
2  อัตรา ปฏิบัติงานด้านประปา ประจ า อบต.
นาดี และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 288,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานเฝ้าหอถัง
ประปาของ อบต.นาดี หมู่ 2,4 
จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 104,500.00 126,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานเฝ้าหอถัง
ประปาของ อบต.นาดี หมู่ 5 
จ านวน 1 อัตรา 

0.00 0.00 101,133.33 126,000.00 -100 % 0 

 



      
โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานเฝ้าหอถัง
ประปาของ อบต.นาดี หมู่ 8,9  จ านวน 1 
อัตรา 

0.00 0.00 102,300.00 126,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อดูแล
รักษาระบบประปาของ  
อบต.นาดี จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 102,300.00 126,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป 
จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 93,216.67 114,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 1 อัตรา  

0.00 0.00 99,000.00 132,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่าง
ประปา  จ านวน 2 อัตรา  

0.00 0.00 193,372.18 240,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า  จ านวน  1 อัตรา 

0.00 0.00 104,500.00 126,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการจ่ายค่่าธรรมเนีบยมและ
ค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 

0.00 0.00 21,380.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ และคูส่งน้ าภายใน
ต าบลนาดี 

0.00 191,300.00 42,000.00 100,000.00 -50 % 50,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรและถนนท่ีใช้สัญจร     ใน
ต าบลนาดี 

563,700.00 620,100.00 493,100.00 500,000.00 0 % 500,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 



      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 20,252.00 10,000.00 0 % 10,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 68,200.00 61,088.00 73,570.00 60,000.00 -66.67 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,555,907.61 1,886,497.60 1,758,978.44 2,194,500.00     2,626,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 92,459.00 73,000.00 80,543.00 72,000.00 -30.56 % 50,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,281.00 125,522.00 262,410.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วัสดุก่อสร้าง 88,231.33 6,606.11 43,535.00 55,500.00 -9.91 % 50,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,120.00 0.00 84,000.00 0.00 100 % 30,000 
     วัสดุอื่น 943,474.00 1,122,439.03 2,041,105.00 1,021,000.00 -26.54 % 750,000 
 รวมค่าวัสดุ 1,153,565.33 1,327,567.14 2,511,593.00 1,248,500.00     980,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,711,152.94 3,214,064.74 4,270,571.44 3,512,700.00     3,616,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล ประจ ากองช่าง อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00     22,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสายบ้านนางรัดา ทารถ ถึงบ้านนายทอง
ใบ  ภูดอกไม้ บ้านนาดี หมู่ 9 ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน

0.00 0.00 88,440.00 0.00 0 % 0 

 



กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.50 เมตร 
(หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 132.00 
ตารางเมตร) งบประมาณ 88,440 บาท 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 88,440.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 22,000.00 88,440.00 0.00     22,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,408,232.94 3,952,704.74 5,106,251.44 4,428,515.00     4,760,180 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,408,232.94 3,952,704.74 5,106,251.44 4,428,515.00     4,760,180 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม         โรคเอดส์ 
การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7,000.00 19,000.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

0.00 9,600.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
ผลิตผลทางการเกษตร    
(บุญคูณลาน) 

20,000.00 28,000.00 35,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพื่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 



ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้หลักธรรม
พุทธศาสนาในการปฏิบัติหน้า่ท่ีให้แก่ บุคลกร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปี พ.ศ 
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

0.00 0.00 12,200.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 27,000.00 56,600.00 65,200.00 160,000.00     160,000 
 รวมงบด าเนินงาน 27,000.00 56,600.00 65,200.00 160,000.00     160,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
ภายในพื้นท่ี ต าบลนาดี  

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวา
ล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00     0 
 



รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 27,000.00 56,600.00 65,200.00 440,000.00     160,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27,000.00 56,600.00 65,200.00 440,000.00     160,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล (นาดีเกม 
ครั้งท่ี 17) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล (นาดีเกม 
ครั้งท่ี 19) 

0.00 0.00 54,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล นาดีเกมส์ 
ครั้งท่ี 18 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลของอ าเภอและจังหวัด 
ประจ าปี  พ.ศ.2560 

12,370.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลของอ าเภอและจังหวัด 
ประจ าปี 2561 

0.00 18,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบล 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 112,370.00 118,600.00 54,100.00 50,000.00     50,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกีฬา 49,862.00 50,000.00 49,230.00 50,000.00 -60 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 49,862.00 50,000.00 49,230.00 50,000.00     20,000 
 



รวมงบด าเนินงาน 162,232.00 168,600.00 103,330.00 100,000.00     70,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 162,232.00 168,600.00 103,330.00 100,000.00     70,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,000.00 155,450.00 12,600.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 

      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี        
  

0.00 0.00 8,130.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ของ อบต.นาดี 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

 รวมค่าใช้สอย 47,000.00 155,450.00 20,730.00 100,000.00     80,000 
 รวมงบด าเนินงาน 47,000.00 155,450.00 20,730.00 100,000.00     80,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 47,000.00 155,450.00 20,730.00 100,000.00     80,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 209,232.00 324,050.00 124,060.00 200,000.00     150,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
 

      
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าโรงเรียนปอแดงวิทยา  

0.00 162,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ถึงทางเข้าหอประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,3 ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 74.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร  
(หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296.00 
ตารางเมตร)  
(แผนพัฒนาฯหน้า 95) จ่ายจากเงินรายได้ 

      

10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางพัด ภู
เต้านาค ถึงบ้านนายไพบูรณ์  พระโนราช 
บ้านขมิ้น หมู่ท่ี  5 ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

253,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านคลองคู่ หมู่ท่ี 6 ถึงบ้านปอแดง หมู่ท่ี 
2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังกว้าง 0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร 

281,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายไสว ภูดอกไม้ ถึงบ้านนายชินกร 
ภูนิลวาล บ้านหลุมข้าว หมู่ท่ี 7–9 ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.00-0.50  เมตร 
(หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 492.00 

270,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ตารางเมตร  

      

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางไปหนองสาธารณะ (หนองโดน)     
บ้านชัยศรี  หมู่ 4  ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 168.10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.40  
ตารางเมตร) (แผนพัฒนาฯหน้า 85) จ่ายจาก
เงินรายได้ 

0.00 369,830.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายประครอง ฆารประเดิม ถึงแยก
บ้านนางสร้อย  ภูคงน้ า (คุ้มโนนค้อ) บ้านนาดี       
หมู่ท่ี 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง        
0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  

111,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายพุทธา      อุทัยแทน ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน  บ้านนาดี  หมู่ท่ี 8 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง   
0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  62.50  ตารางเมตร  

27,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

15. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน         นางปราณี  ประ

33,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ทุมวัน ถึงบ้านนางส าลี  พรมรุณ บ้านนาดี หมู่
ท่ี 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 24.00 
เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 

      

16. โครงการก่อสร้างเสริมผนังร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม   ฝาปิด คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายบรรจง อุทัยสาร 
ถึงบ้านนายประเสริฐ  น้อยอินทร์ บ้านนาดี 
หมู่ท่ี 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ สูง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร     

55,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

17. โครงการวางท่อ PVC ระบายน้ าเสีย บ้าน
นาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่อPVC.? – 4”(8.5)  
ระยะทาง 66.00 เมตร (ช่วงท่ี 1)  บ้านนาย
ชาญชัย  พลสอน (ช่วงท่ี 2) บ้านนายจ ู ภู
สมศรี (ช่วงท่ี 3) บ้านนายวิโรจน์  เรืองสมบัติ   

20,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

18. โครงการวางท่อคอนกรีตระบายน้ าเสีย 
บ้านนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่อคอนกรีต? - 0.30 X 1.00 
เมตร จ านวน 48 ท่อน (ช่วงท่ี 1) จากบ้าน
นายทองศูนย์  ภูส าเภา ถึง บ้าน      นาย
สันติ เพ็ญสุข  (ช่วงท่ี 2) หน้าบ้านนายกงพาน  
โนนขุดศรี            

19,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายทวี             ภูหงษ์เพชร ถึง
บ้านนายบุญรอด  ทิวะสิงห์  บ้านนาด ี หมู่ท่ี 
9 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลง

192,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ลูกรังกว้าง  0.00-0.50  เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  460.00  ตารางเมตร  

      

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางทองใส ภูอ่อนโสม  
 ถึงบ้านนางสวย  ภูเบ้าทอง บ้านปอแดง หมู่ 
1 ต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด   
จังหวัดกาฬสินธุ์   ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 165.20 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 
เมตร  
(หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 495.60 
ตารางเมตร) 
(แผนพัฒนาฯหน้า 80) จ่ายจากเงินรายได้ 

0.00 267,630.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทอง  บุญเลิศ ถึงบ้านนายวาสนา  
พันตาเอก บ้านปอแดง หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.00-0.50 เมตร (หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร  

198,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

20. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากบ้านนางสมบัติ  ภูขันซ้าย ถึง
บ้านนางเตียง  ภูสถิตย์  บ้านนาดี  หมู่ท่ี 9 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร  ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  

63,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหลุมข้าว หมู่ท่ี 7 ถึง บ้านปอแดง หมู่
ท่ี 2 ต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จงัหวัด

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



กาฬสินธุ์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง  
0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  448.00  ตารางเมตร  

      

3. โครงการปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสงวน       ภูอ่อนศรี ถึง
บ้านนายทองไสย์ ภูประสิทธิ์ (สองข้างทาง) 
ช่วงท่ี 1 จากบ้านนละไม  พวงพิลา ถึงบ้าน
นายไพบูรณ์  ภูวิชัย บ้านปอแดง หมู่ท่ี 2 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.00 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
159.00 ตารางเมตร  

64,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

4. โครงการปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสงวน       ภูอ่อนศรี ถึง
บ้านนายทองไสย์ ภูประสิทธิ์ (สองข้างทาง) 
ช่วงท่ี 2 จากบ้านนายไพบูรณ์  ภูวิชัย ถึงบ้าน
นายทองไสย์  ชนะชื่น  บ้านปอแดง     หมู่ท่ี 
2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 0.30เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 
0.00 เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
21.00 ตารางเมตร  

8,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้างบ้านนางค าปุ่น          ไชยสถิตย์  บ้าน
ปอแดง  หมู่ท่ี 2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    ไหล่ทางลง
ลูกรังกว้าง 0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิว

204,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



จราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร  

      

6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาง     สมพานค า  ภู
กองชนะ ถึงบ้านนางสมศิริ  ภูจักหิน  บ้านปอ
แดง หมู่ท่ี 3 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
63.00 เมตร ลึก  0.30  เมตร  หนา 0.10 
เมตร   

81,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทองไสย์  ชนะชื่น ถึงบ้านนาย
บุญมี  ประเสริฐก้านตรง  บ้านปอแดง  หมู่ท่ี 
3 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 
0.00-0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  

92,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางทองบ่อ         ศรีจ าปา ถึงบ้าน
นายสมชัย หาระมี บ้านปอแดง  หมู่ท่ี 3 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.00-
0.50  เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
90.00 ตารางเมตร  

51,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสายข้างวัดสว่างชัยศรี ถึงนานางประ
ครอง  ภูงามเงิน บ้านชัยศรี  หมู่ท่ี 4  ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 

270,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.00-0.50  
เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
492.00 ตารางเมตร  

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,549,800.00 800,260.00 0.00 0.00     0 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีด
ขวางทางน้ า 

91,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อมหนองนาดี 
บ้านนาดี  หมู่  8,9 

58,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานาย
เหลือบ  จันประโคน  ลงล าน้ าพาน บ้านปอ
แดง  หมู่ท่ี  1 

24,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนนบริเวณนา
นายทองใบ  ภูดอกไม้ บ้านหลุบข้าว หมู่  7 

9,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนนบริเวณนา
นายบุญเหลือ   ภูบุญผา  ลงหนองนาดี หมูท่ี 
8,9 

21,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนนเรียบคลอง
ชลประทานสาย 2L -RMC  บริเวณสะพาน
บ้านหลุบข้าวหมู่  7 

15,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากนานายวีระ  ศรีจ าปา  ถึงนานางพวง  ตะ
จันทร์  บ้านคลองคู่  หมู่ท่ี  6  ต าบลนาดี  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 62,208.00 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายข้างบ้านบรรจง  ภูเบ้าทอง  ถึงบ้านนาง
บุญหนา  ดลเลขา  บ้านปอแดง  หมู่ท่ี  2  

0.00 0.00 0.00 25,200.00 -100 % 0 

 



ต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากถนนลาดยาง  (ทางหลวงชนบท  กส. 
2045) ถึงบ้านนางส าราญ  ภูน้ าใสย  บ้านปอ
แดง หมู่ท่ี 2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 38,400.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบริเวณข้างบ้านนายสมคิด        
ภูธรรมมะ บ้านปอแดง  หมู่ท่ี  1  ต าบลนาดี  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์                                 

0.00 0.00 0.00 62,208.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 22.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 88.00  ตร.ม. สถานท่ีก่อสร้างจากบ้าน
นางอุทิศ หาระมี ถึงบ้าน นายทองค า ภูออง
ทอง บ้านปอแดง หมู่ 3  
งบประมาณ  49,280  บาท 

0.00 0.00 49,280.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-007 บริเวณ
สายจากนานายวีระ ศรีจ าปา บ้านคลองคู่ หมู่
ท่ี 6 ถึงนานางเจียม ชนะชื่น บ้านปอแดง หมู่
ท่ี 2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 460,600 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-025             
สายหนองผักแว่น บริเวณสายจากบ้านนาง
บุญล้อม ศรีวรรณนา ถึงนานายบุญมี       ภู
พาดสี บ้านหลุมข้าว หมู่ท่ี 7 ต าบลนาดี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 311,297 

 



อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-029            
สายโคกดอนม่วง บริเวณสายจากทางหลวง
ชนบท กส 2045 ถึงนานายธรรมนูญ  หาระมี 
บ้านชัยศรี หมู่ท่ี 4 ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 304,800 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร  จากนา
นางรุ่ง  นันวิสุ  ถึงนานายประสบพร  โกศล  
บ้านนาดี  หมู่ท่ี  8  ต าบลนาดี  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร  จากนา
นายทองบ่อ  ภูหวน  ถึงนานายค า           
ปรีพร  บ้านขมิ้น  หมู่ท่ี  5  ต าบลนาดี  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 63,463.00 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
ต าบลนาดี  

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  (พร้อมฝาปิด  คสล.)   
จากบ้านนางสมงาม  ภูช่างทอง  ถึงบ้านนาง
อมร  พละเดช  บ้านปอแดง  หมู่ท่ี  3  ต าบล
นาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 60,800.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  (พร้อมฝาปิด  คสล.)  
บริเวณข้างบ้านนายถวัล  ไชยาเย็น  บ้านหลุม
ข้าว  หมู่ท่ี  7  ต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 60,800.00 -100 % 0 

       โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม 0.00 0.00 0.00 54,400.00 -100 % 0 
 



เหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  (พร้อมฝาปิด  คสล.) 
จากบ้านนางรุ้ง  กั้ววิจิตร  ถึงบ้านนายประสบ  
ภูสถิต  บ้านนาดี  หมู่ท่ี  9  ต าบลนาดี   
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน สาย sL - 2L RMc บริเวณ นาง
สุภาวดี  ภูงามเงิน  บ้านปอแดง หมู่ท่ี 2  

0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  จากนา
นายค าพอง เน่ืองโพธ์ิ  ถึงนานางทองสมุทร  
ภูสีดิน  บ้านชัยศรี  หมู่ท่ี  4  ต าบลนาดี  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

0.00 0.00 0.00 62,208.00 -100 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 219,600.00 19,500.00 49,280.00 849,687.00     1,076,697 
 รวมงบลงทุน 2,769,400.00 819,760.00 49,280.00 849,687.00     1,076,697 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,769,400.00 819,760.00 49,280.00 849,687.00     1,076,697 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,769,400.00 819,760.00 49,280.00 849,687.00     1,076,697 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 20,000.00 25,500.00 -60.78 % 10,000 

 
      

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 
      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 



รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 65,500.00     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00 65,500.00     30,000 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 20,000.00 65,500.00     30,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 20,000.00 65,500.00     30,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,340.00 127,484.00 124,456.00 128,400.00 1.52 % 130,358 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 4,740.00 8.4 % 5,138 
 

    
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,876,900.00 6,089,600.00 6,573,500.00 6,800,400.00 10.89 % 7,540,800 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,588,800.00 1,788,800.00 2,051,900.00 2,016,000.00 2.86 % 2,073,600 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 48,000.00 47,500.00 42,000.00 28.57 % 54,000 
     ส ารองจ่าย 598,153.00 270,515.00 512,598.00 500,000.00 0 % 500,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาดี 

0.00 0.00 50,000.00 100,000.00 -70 % 30,000 

 
      

-โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาดี 

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 -50 % 100,000 

 
    

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

166,000.00 181,100.00 185,600.00 192,453.00 5.32 % 202,687 

 
รวมงบกลาง 8,718,193.00 8,855,499.00 9,745,554.00 9,983,993.00     

10,636,58
3 

 
รวมงบกลาง 8,718,193.00 8,855,499.00 9,745,554.00 9,983,993.00     

10,636,58
3 

 



รวมงบกลาง 8,718,193.00 8,855,499.00 9,745,554.00 9,983,993.00     
10,636,58

3 
 

รวมแผนงานงบกลาง 8,718,193.00 8,855,499.00 9,745,554.00 9,983,993.00     
10,636,58

3 
 รวมทุกแผนงาน 33,984,999.8

7 
33,619,097.20 34,777,107.03 38,750,000.00     

40,751,17
0 
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         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 อ าเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         
                   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,751,170 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป แยกเป็น  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,663,160 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 7,703,160 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

 

      

  1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  244,800 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ราย
เดือนๆ ละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน  
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 269,280 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท รวม 12  เดือน 

      

 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 

      

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

      

 

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 

      

  1. ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน    21,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลรายเดือนๆ 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 เดอืนละ 880 บาท รวม 12  เดือน   

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต 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 

      

 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,713,600 บาท 

 

      

  4. ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน     134,640 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา
ฯ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน  
5. ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน   110,160 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภา
ฯ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  9,180 บาท รวม 12 เดือน  
6. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   จ านวน     86,400   บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา
ฯ 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  

      

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,304,840 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,220,400 บาท 

 

      

  ก) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 4,220,400 บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 490,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 40,900  บาท รวม 12 เดือน  
   2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 416,160 บาท  

      

 



เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จ านวน 1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 34,680 บาท รวม 12 เดือน  
   3.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 429,240 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัดฯ) จ านวน 1 อัตรา ๆ 
เดือนละ 35,770 บาท รวม 12 เดือน   
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 298,440 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 24,870  บาท  
รวม 12 เดือน   
   5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 311,640 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 25,970 บาท รวม 12 เดือน  
   6.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 422,640 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา ๆ  เดือนละ 35,220  บาท  
รวม 12  เดือน    
   7.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 409,320 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนิติ
กร จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 34,110 บาท รวม 12 เดือน  
   8.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  382,560 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 31,880 บาท  
รวม 12 เดือน  
   9.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 318,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 26,500 บาท รวม 12 เดือน    
   10.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 225,480 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 18,790  บาท  
รวม 12 เดือน  
   11.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 249,360 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  

      

 



เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1 อัตรา ๆ  
เดือนละ 20,780  บาท รวม 12 เดือน    
   12.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 266,760 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 22,230  บาท  
รวม 12 เดือน   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

 

      

  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 าแหน่งนักบริหารงานทั่วไปจ 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 

      

 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 244,320 บาท 

 

      

  ค) ค่าจ้างประจ า   รวม    244,320    บาท 
   1.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน   244,320   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,360 บาท รวม 12 เดือน   

      

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 642,120 บาท 

 

      

  ง) ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม   642,120     บาท  
   1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    190,920     บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 15,910 บาท    รวม 12 เดือน  
   2.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  172,320   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

      

 



ภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  14,360 บาท          
รวม 12 เดือน  
   3.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   170,880    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 14,240  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   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  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 12 เดือน 

      

 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,853,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 455,600 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 60,000 บาท 

 

      

     1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน    60,000     บาท   
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและสอบ
ราคา จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา
ของ อบต.นาดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง
ก่อสร้าง จ านวน  25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560     
   -ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางในงานซื้อหรืองานจ้าง
ก่อสร้าง จ านวน  25,000 บาท  

      

 



   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560     

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จ านวน    10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างพนักงานจ้างและผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี  

      

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 345,600 บาท 

 

      

     3.ประเภทค่าเช่าบ้าน   รวม  345,600    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
   -ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 72,000 บาท      จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 6,000  บาท รวม 12 เดือน 
   -ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป    จ านวน  42,000 บาท       
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  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 าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  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 าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
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 

      

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

 



      

     4.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน    40,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล   
ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

      

 

   
ค่าใช้สอย รวม 3,116,400 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    

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

จ านวน 70,000 บาท 

 

      

     -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 เพ่ือปฏิบัติงานช่วยงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.
นาดี 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป  จ านวน   144,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 

      

 

    
โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 4 อัตรา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ 

จ านวน 576,000 บาท 

 



      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน 576,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจ ารถ
ขยะ จ านวน 4 อัตรา  ไม่เกินเดือนละ 12,000 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 เพ่ือปฏิบัติงาน
ทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป  จ านวน   144,000 บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 12,000 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
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานช่วย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป  จ านวน 144,000 บาท                  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย        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 แม่บ้านประจ าที่
ท าการ อบต.นาดี เพ่ือปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
ที่ท าการ อบต.นาดี และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป  จ านวน   144,000 บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แม่บ้านประจ าที่ท า
การ อบต.นาดี ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด บริเวณอาคารที่ท า
การ อบต.นาดี และงานอื่น ๆ  จ านวน 1 อัตรา  ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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      

      

 

    
โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 7 อัตรา จ านวน 672,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
จ านวน    672,000  บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
จ านวน 7 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 8,000 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 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ อบต.นาดี จ านวน 3  
เครื่อง 

จ านวน 86,400 บาท 

 

      

     -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 านวน 36,000 บาท 

 

      

     -ค่าเช่าเครื่องพิมพ์
เอกสาร  จ านวน    36,000       บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 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 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงาน 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือประเมินความพึง
พอใจ  จ านวน       10,000     บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยงาน 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 านวน 50,000 บาท 

 

      
     -ค่าใช้จ่ายในการถ่าย

เอกสาร  จ านวน      50,000  บาท                
      

 



   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการงานของ 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 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์เอกสารขาวด า 
และเอกสารสีต่าง ๆ ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
เอกสาร จ านวน    80,000    บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์เอกสาร 
ขาวด 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 านวน 50,000 บาท 

 

      

     -ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน จ านวน  50,000  บาท                  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร และ
สมาชิก อบต. รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต ในการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ  

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท 
   -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล   
จ านวน  20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ในการเลี้ยงรับรองและต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 

      

 



ขององค์การบริหารส่วนต าบลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การตรวจงาน 
ของผู้มีหน้าที่หรือผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้มาตรวจเยี่ยม อบต.  
   -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือ              
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ 
จ านวน   30,000  บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง  
และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง 
ในการประชุม  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    

โครงการค่าใช้จ่ายในการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดท าแผนชุมชน 
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดท าแผน
ชุมชน  จ านวน    5,000  บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดท าแผน
ชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 59 

      

 

    

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน             
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ 
พระราชพิธี 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน  หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
จ านวน   10,000   บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธี  (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง

      

 



ที ่1 หน้า 59 

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

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดท า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จ านวน   10,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  

      

 

    
โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  จ านวน   20,000  บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 70 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จ านวน  10,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล 
ท้องถิ่น (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 68 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ 
ซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จ านวน   20,000   บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น)  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 1 หน้า 73 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา,กระเช้าดอกไม้,พานพุ่ม,
กระเช้าของขวัญ เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต.ตามความจ าเป็น 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -ประเภทรายจ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา,กระเช้าดอกไม้, 
พานพุ่ม,กระเช้าของขวัญ  จ านวน    10,000 บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและกระเช้า
ของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ตามความ
จ าเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 59 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ จ านวน  30,000 บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกได้ที่ได้รับอนุญาต 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ       
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ  
“รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”  จ านวน  20,000 บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
“รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1หน้า 69 

      

 

    
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) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 59 

      

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

จ านวน 200,000 บาท 

            -ประเภทค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน       
 



ท้องถิ่น จ านวน           200,000           บาท                  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 58 

    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่อ าเภอยางตลาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 425,000 บาท 

 

      

     -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่
อ าเภอยางตลาด   จ านวน   425,000  บาท     เพ่ือด าเนินโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่อ าเภอยางตลาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1     หน้า 62 

      

 

    

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     -ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน    20,000     บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 68 

      

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม    50,000    บาท 
   -ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตามความจ าเป็น  

      

 



   
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
เอกสาร  หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม  ฯลฯ  

      

 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

 

      

     ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่าย ที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น จัดซื้อน้ ามันดีเซล,เบนซิน และ
น้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯส าหรับใช้ในกิจการของ อบต.นาดี  

      

 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

     ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  40,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่นจัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ์ประจ าประองค์ ฯลฯ  

      

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

     - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  5,000   บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน      
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) (หนังสือด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) ส าหรบัใช้ในกิจการของ อบต.นาดี  

      

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,016,000 บาท 

 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 950,000 บาท 

 

      

     1.ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน   700,000   บาท                
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี ส าหรับกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  
   2.ประเภทค่าไฟฟ้าส าหรับงานสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า  จ านวน    250,000   บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  
โรงสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านขมิ้น ต าบลนาดี   
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ

      

 



ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 18,000 บาท 

 

      

     ประเภทค่าโทรศัพท์  จ านวน    18,000   บาท                   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  

      

 

   
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      

      

 

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 

    
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

 

      

     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 1 หน้า 165 

      

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    
โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     - อุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนปอแดง
วิทยา จ านวน    30,000       บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ – ส่งนักเรียน 
จ านวน 1 คัน รวม 10 เดือน ให้แก่โรงเรียนปอแดงวิทยา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 147 

      

 

    

โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยา
เสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 

จ านวน 30,000 บาท 

 



      

     -อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพ
ติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564  
จ านวน  30,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 143 

      

 

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอยางตลาด 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

     -อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอยาง
ตลาด        จ านวน    25,000 บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอยางตลาด  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 60 

      

 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,883,260 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 1,891,260 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,891,260 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,598,340 บาท 

 

      

     1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 475,560 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตราๆ  เดือน
ละ 39,630  บาท  รวม 12 เดือน   
   2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 389,400 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการ
คลังจ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 32,450 บาท รวม 12 เดือน  
   3.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 297,900 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
พัสดุ จ านวน 1 อัตรา  ๆ เดือนละ 24,825 บาท รวม 12 เดือน 
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 285,840 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง     เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา  ๆ เดือน
ละ 23,820  บาท รวม 12 เดือน 
   5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 149,640 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตราๆเดือนละ 12,470 บาท

      

 



รวม 12 เดือน  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 บาท 

 

      

     -เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน     18,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทรวม 12 เดือน 

      

 

   
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 เดือน
ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 

      

 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 232,920 บาท 

 

      

     ค่าจ้างประจ า  จ านวน    232,920 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 19,410 บาท  
รวม 12 เดือน  

      

 

  
งบด าเนินงาน รวม 992,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
จ านวน    10,000     บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง กองคลัง อบต.
นาดี  

      

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

 

      

     ประเภทค่าเช่าบ้าน   รวม    42,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง     นักวิชาการคลัง  จ านวน  1  อัตรา ๆ เดือน
ละ  3,500  บาท   
รวม 12  เดือน  จ านวน    42,000     บาท   

      

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน    30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้จากองค์การบริหารส่วน
ต าบล กองคลัง อบต.นาดี  

      

 

   
ค่าใช้สอย รวม 825,000 บาท 

 



   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 3 อัตรา จ านวน 432,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 3 อัตรา  
จ านวน  432,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัด
น้ า จ านวน 3 อัตรา ๆ ละไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 เพ่ือช่วยงานเจ้า
พนักงานพัสดุ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   จ านวน  144,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือช่วยงาน  
เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 12,000 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 

      

 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพ่ือช่วยงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน    144,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีจ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท 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 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน   20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ    

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน    15,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานส่วนต าบล   
ตลอดจนลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกได้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ ประจ ากองคลัง อบต.นาดี  

      

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง  
-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
โดยการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ 
การจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      จ านวน    30,000     บาท 
โดยการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ 
การจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 74 

      

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

     -ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  40,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      

 



ตามความจ าเป็น  

   
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 แฟ้ม  ฯลฯ  

      

 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน     20,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในกิจการงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     10,000   บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

      

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

     หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม    5,000  บาท 
   ค่าไปรษณีย์  โทรเลข ธนาณัติและดวงตราไปรษณียากร  
จ านวน    5,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 
และจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร 

      

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม  10,000 บาท 
   -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย จ านวน    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของสมาชิก อปพร./ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/

      

 



ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

     ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   จ านวน   5,000  บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติมผงเคมีแห้งส าหรับเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  

      

 แผนงานการศึกษา 
 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,884,090 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 4,303,320 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,303,320 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,448,000 บาท 

 

      

     เงินเดือนพนักงาน       รวม     2,448,000      บาท 
  1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 396,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  
33,000 บาท รวม 12 เดือน   
   2. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  รวม  700,920 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสว่างชัยศรี  จ านวน   350,520 บาท  ต าแหน่ง คร ูคศ.
2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 29,210 บาท  
รวม 12 เดือน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ระบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสว่างชัยศรี   จ านวน   350,400 บาท ต าแหน่ง ครู คศ.
2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 29,200 บาท  
รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
   3. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล รวม   672,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดกลางสีมาราม     จ านวน     333,240  บาท             
ต าแหน่ง ครู คศ.2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 27,770 บาท   
รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  

      

 



“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดกลางสีมาราม   จ านวน   338,760 บาท                     
ต าแหน่ง ครู คศ.2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 28,230 บาท  
รวม  12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 343,080 บาท  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดโนนสะอาดวารี ต าแหน่ง คร ูคศ.2 จ านวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 28,590 บาท  รวม  12  เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 336,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
คู ่ ต าแหน่ง ครู คศ.2  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 28,000 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 252,000 บาท 

 

      

     เงินวิทยฐานะ   จ านวน    252,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วน ต าแหน่ง 
คร ูคศ 2  จ านวน 6 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท รวม 12  เดือน จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  

      

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,015,200 บาท 

 

      

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม     1,015,200 บาท 
   1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างชัย
ศร ีจ านวน 338,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

      

 



ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตราๆ เดือน
ละ 9,400 บาท รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
   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
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
   3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสะอาด
วารี จ านวน  112,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 9,400  บาท  รวม 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์“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 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 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” 

      

 

   
เงินอ่ืนๆ จ านวน 330,120 บาท 

 

      
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง   

รวม  330,120  บาท 
      

 



   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วน
ต่าง จ านวน   109,440  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 3 อัตรา เดือนละ  3,040  บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วน
ต่าง      จ านวน   41,640  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 3,470 บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วน
ต่าง  จ านวน   39,840  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 3,320 บาท รวม 12 เดือน  
   -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วน
ต่าง    จ านวน   139,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จ านวน 4 อัตรา เดือนละ 2,900 บาท รวม 12 เดือน  

  
งบด าเนินงาน รวม 2,144,770 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน 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 

      

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

 

      

     ประเภทค่าเช่าบ้าน   จ านวน      42,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตราๆ  
เดือนละ 3,500 บาท  รวม 12 เดือน   

      

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน   30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู 
ต าบลนาดี จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” 

      

 



   
ค่าใช้สอย รวม 1,033,090 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    

โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน    144,000    บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ประจ ากองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 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 

      

 

    

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน    20,000  บาท    เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในการ
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองของกองการศึกษาฯ ในโอกาสต่าง ๆ เช่นการ
ตรวจประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

จ านวน 190,400 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหาร  ส่วนต าบลนาดี   จ านวน  190,400     บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มี
รายละเอียดดังนี้ 

      

 



   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 50 คน อัตราๆ คนละ    1,700 /
ป ีเป็นเงิน  85,000 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 23 คน อัตราๆ คนละ 1,700 /
ป ีเป็นเงิน  39,100 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 22 คน อัตราๆ คนละ  1,700 /
ป ีเป็นเงิน  37,400 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 17 คน อัตรา คนๆ
ละ 1,700/ปี เป็นเงิน  28,900  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
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-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 22,790 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
จ านวน  22,790  บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 24 คน อัตราๆคนละ 430 /ปี  
เป็นเงิน  10,320 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 15 คน อัตราๆคนละ 430/
ป ีเป็นเงิน  6,450 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ 430/ปี  
เป็นเงิน  3,440 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 6 คน อัตราคนๆละ 430/
ป ีเป็นเงิน  2,580  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ

      

 



วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
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-ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าหนังสือเรียน) 

จ านวน 10,600 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 
จ านวน  10,600  บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ     
3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 24 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  4,800 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 15 คน อัตราๆคนละ   200 /
ป ีเป็นเงิน  3,000 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  1,600 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 6 คน อัตราคนๆละ 200/
ป ีเป็นเงิน  1,200  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี    
พ.ศ. 2563 เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ มหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

      

 



ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
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โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างตามภารกิจของการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      

 

    

โครงการจ่่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

จ านวน 15,900 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
จ านวน   15,900   บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 24 คน อัตราๆคนละ 300 /ปี  
เป็นเงิน  7,200 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 15 คน อัตราๆคนละ   300 /
ป ีเป็นเงิน  4,500 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ 300 /ปี  
เป็นเงิน  2,400 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 6 คน อัตราคนๆละ 300/
ป ีเป็นเงิน  1,800  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 

      

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-
5 ป ี

จ านวน 10,600 บาท 

 



(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วง
อายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
จ านวน  10,600   บาท 
   เพ่ืออุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ    3-5 ปี (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี  จ านวน 24 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  4,800 บาท 
   2) ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 15 คน อัตราๆคนละ   200 /
ป ีเป็นเงิน  3,000 บาท 
   3) ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 8 คน อัตราๆคนละ 200 /ปี  
เป็นเงิน  1,600 บาท 
   4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่ จ านวน 6 คน อัตราคนๆละ 200/
ป ีเป็นเงิน  1,200  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แผนพัฒนา   ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้า 149 

      

 

    

โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

จ านวน 548,800 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จ านวน    548,800  บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 
   -ศูนย์ฯวัดสว่างชัยศรี จ านวน 50 คนๆละ 20 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 245,000 บาท 
   -ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี จ านวน 23 คนๆละ 20 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 112,700 บาท 

      

 



   -ศูนย์ฯวัดกลางสีมาราม จ านวน 22 คนๆละ 20 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 107,800 บาท 
   -ศูนย์ฯบ้านคลองคู่ จ านวน 17 คนๆละ 20 บาท  
รวม 245 วัน (100%) เป็นเงิน 83,300 บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 148 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     
จ านวน  10,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นาดี 

      

 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,029,680 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  

      

 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 979,680 บาท 

 

      

     - ค่าวัสดุส าหรับอาหารเสริม (นม) จ านวน  979,680   บาท  
   เพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนาดี มีรายละเอียดดังนี้ 
   - โรงเรียนปอแดงวิทยาวิทยา
จ านวน 153  คน ๆ ละ 8 บาท     จ านวน  260 วัน เป็น
เงิน 318,240 บาท   
   - โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์วิทย์
จ านวน  68 คน ๆ ละ 8  บาท    จ านวน 260 วัน เป็น
เงิน  141,440 บาท 
   - โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
จ านวน 138  คน ๆ ละ 8 บาท   จ านวน 260 วัน เป็น
เงิน  287,040 บาท 

      

 



   - ศูนย์ฯ วัดสว่างชัยศรี
จ านวน  50  คน ๆ ละ 8 บาท    จ านวน  260 วัน เป็น
เงิน  104,000 บาท 
   - ศูนย์ฯ วัดโนนสะอาดวารีวารี
จ านวน 23 คน ๆ ละ 8 บาท    จ านวน 260  วัน เป็นเงิน 47,840 บาท 
   - ศูนย์ฯ วัดกลางสีมารามราม
จ านวน  22  คน ๆ ละ 8 บาท    จ านวน  260 วัน เป็น
เงิน 45,760 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่
จ านวน  17  คน ๆ ละ 8 บาท     จ านวน  260 วัน เป็น
เงิน  35,360 บาท  
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่  
1 หน้า 146 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,436,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,436,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ในเขตต าบลนาดี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน 

จ านวน 1,436,000 บาท 

 

      

     - อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตต าบลนาดี
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน  
จ านวน   1,436,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้  
   -โรงเรียนปอแดงวิทยา จ านวน 153 คนๆละ 20 บาท  
รวม 200 วัน   (100%) เป็นเงิน 612,000 บาท 
   -โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ จ านวน 68 คนๆ ละ 20 บาท  
รวม 200 วัน (100%) เป็นเงิน 272,000 บาท 
   -โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา จ านวน 138 คน ๆ ละ 20 บาท  
รวม 200 วัน (100%)  เป็นเงิน 552,000 บาท 

      

 



(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 492,200 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 312,200 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน  144,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000 (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น) 

      

 

   
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 ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารีจ านวน 700  ตัวๆ ละ 6 บาท (หนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ

      

 



เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 66 

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

 

      

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

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ   
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน   20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร 
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 66 

      

 

    
-ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 

จ านวน 21,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค              คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า   จ านวน   21,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี จ านวน 700  ตัวๆ ละ 30  บาท ((หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที ่1 หน้า 67 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
และน้ าเสีย 

จ านวน 20,000 บาท 

            - ค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และ       
 



น้ าเสีย จ านวน   20,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย เพ่ือควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564       ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี      
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 65 

   
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 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  

      

 

  
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 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 67 

      

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 



 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,760,180 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 1,122,180 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,122,180 บาท 

 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 727,140 บาท 

 

      

     เงินเดือน   รวม     727,140    บาท 
   1.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน     429,240 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 35,770บาท  
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 

      

 

   
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 านวน 353,040 บาท 

 

      

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รวม    353,040 บาท 
   -ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   189,120 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  15,760  บาท  รวม 12 เดือน 
   -ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  163,920     บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 13,660  บาท รวม 12 เดือน 

      

 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,616,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     -ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
จ านวน   10,000     บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ 

      

 



พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,626,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
โครงการงเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเฝ้าหอถัง
ประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 5 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝ้าหอถังประปา     
จ านวน       144,000         บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา
ของ อบต.นาดี หมู่ 5 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 

      

 

    
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วป จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเขียน
แบบ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ประจ า อบต.นาดี 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  144,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเขียน
แบบ จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 12,000 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 ปฏิบัติงานเฝ้าหอ
ถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 1,3 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝ้าหอถังประปา     
จ านวน       144,000      บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา

      

 



ของ อบต.นาดี หมู่ 1,3 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 เพ่ือปฏิบัติงาน
ทั่วไป และงานที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 576,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน   576,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
ทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ไม่เกินเดือนละ12,000 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 และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป    จ านวน  144,000      บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า  จ านวน  1 อัตรา ไม่เกิน เดือน
ละ 12,000 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 ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ประจ ากองช่าง และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 



      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน  144,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ กองช่างจ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 ปฏิบัติงานเฝ้าหอ
ถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 2,4 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝ้าหอถังประปา     
จ านวน   144,000     บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา
ของ อบต.นาดีหมู่ 2,4 จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 ปฏิบัติงานเฝ้าหอ
ถังประปา ของ อบต.นาดี หมู่ที่ 8,9 และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเฝ้าหอถังประปา     
จ านวน     144,000      บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเฝ้าหอถังประปา
ของ อบต.นาดีหมู่ 8,9  จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 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 เพ่ือดูแลรักษา
ระบบประปา ของ อบต.นาดี และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 144,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพ่ือดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน ของ อบต.  จ านวน   144,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบ
ประปาของ อบต.นาดี จ านวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน
ละ 12,000 บาท รวม 12 เดือนตามหนังสือ
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 2  อัตรา ปฏิบัติงานด้าน
ประปา ประจ า อบต.นาดี และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 288,000 บาท 

 

      

     - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  จ านวน   288,000     บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้าน
ประปา จ านวน 2 อัตรา ไม่เกิน เดือน
ละ 12,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 288,000 บาท  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 

      

 

    
โครงการจ่ายค่่าธรรมเนีบยมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน 10,000  บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย กอง

      

 



ช่าง อบต.นาดี ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ และคู
ส่งน้ าภายในต าบลนาดี 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ         และคู
ส่งน้ า ภายในต าบลนาดี  จ านวน   50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมคลองส่งน้ า,ล ารางสาธารณะ
และคูส่งน้ าภายในต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 88 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรและถนนที่ใช้
สัญจร     ในต าบลนาดี 

จ านวน 500,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรและถนน ที่ใช้สัญจร
ในต าบลนาดี   จ านวน  500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรและถนน 
ที่ใช้สัญจรในต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 90 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
จ านวน    20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการ ถ่าย
โอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
เช่น ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินภายในต าบลนาดี  (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 69 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประจ า กอง
ช่าง อบต.นาดี 

      

 



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    
จ านวน   20,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ตามความจ าเป็น  

      

 

   
ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     - 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 แฟ้ม  ฯลฯ  

      

 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

     - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  100,000  บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หลอดไฟ สายไฟ  บัล
ลาตย์ ปลั๊กไป สวิตซ ์เบรคเกอร์ ฯลฯ  

      

 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     - ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน  50,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย  เพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ตลับเมตร สว่าน อิฐ ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

      

 

   
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  

      

 

   
วัสดุอื่น จ านวน 750,000 บาท 

 

      

     - วัสดุอื่น ๆ     จ านวน    750,000     บาท   แยกเป็น  
   1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ประปา  จ านวน  100,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประปา เพ่ือใช้ในกิจการประปา

      

 



ของ อบต.นาดี  
   2.ค่าจัดซื้อคลอรีน   จ านวน  150,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนเพ่ือใช้ในกิจการประปาของ อบต. นาดี 
   3.ค่าจัดซื้อสารส้ม   จ านวน  500,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มเพ่ือใช้ในกิจการประปาของ อบต.นาดี 

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 

    
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ประจ ากองช่าง 
อบต.นาดี 

จ านวน 22,000 บาท 

 

      

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว จ านวน   10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านการ 
พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 70 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม         
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม    
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี  จ านวน  10,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรค

      

 



เอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 141 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   จ านวน    20,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 141 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่และ
สงกรานต์    จ านวน    20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ าดื่ม/กาแฟ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลนาดี (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 61 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร    
(บุญคูณลาน) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร  
(บุญคูณลาน)  จ านวน    20,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร    
งานประเพณีประจ าปีของอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาดี (บุญ
คูณลาน) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1  หน้า 72 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ 
เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม 

จ านวน 10,000 บาท 

            - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้าง       
 



ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม   จ านวน   10,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความ
เข้าใจ ในการสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามให้แก่ประชาชน (หนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 58 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     -ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
ทบทวน จ านวน 50,000 บาท (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หน้า 64 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง 

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 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 70 

      

 

    
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 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร

      

 



ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี      
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้า 144 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล จ านวน 50,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล  จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล (นาดีเกมส์ ครั้ง
ที ่21) (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 142 

      

 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าวัสดุกีฬา   จ านวน    20,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่าย
กีฬา ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 142 

      

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาประเพณีและงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ   จ านวน    20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาประเพณีและงานราช
พิธี   ต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา ออกพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ 
และประเพณีอ่ืน ที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 72 

      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

 



      

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 72 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของ อบต.นาดี จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของต าบลนาดี 
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) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 หน้า 73 

      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,076,697 บาท 

 

  
งบลงทุน รวม 1,076,697 บาท 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,076,697 บาท 

 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-
007 บริเวณสายจากนานายวีระ ศรีจ าปา บ้านคลองคู่ หมู่ที่ 6 ถึงนานาง
เจียม ชนะชื่น บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

จ านวน 460,600 บาท 

 

      

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กส.ถ.98-007 บริเวณสายจากนานายวีระ ศรีจ าปา บ้านคลอง
คู ่หมู่ที่ 6 ถึงนานางเจียม ชนะชื่น บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ต าบลนา
ดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
   ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้าง  0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 804.00 ตาราง
เมตร  

      

 



   เป็นเงินทั้งสิ้น  460,600 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกร้อยบาท
ถ้วน)  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 155 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-
025             สายหนองผักแว่น บริเวณสายจากบ้านนางบุญล้อม ศรี
วรรณนา ถึงนานายบุญมี       ภูพาดสี บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 7 ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จ านวน 311,297 บาท 

 

      

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กส.ถ.98-025  สายหนองผักแว่น บริเวณสายจากบ้านนางบุญ
ล้อม ศรีวรรณนา ถึงนานายบุญมี  ภูพาดสี บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 7 ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
   ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้าง  0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532.00 ตาราง
เมตร  
   เป็นเงินทั้งสิ้น 311,297 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้า
สิบเจ็ดบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 160 

      

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.98-
029            สายโคกดอนม่วง บริเวณสายจากทางหลวงชนบท กส 2045 
ถึงนานายธรรมนูญ  หาระมี บ้านชัยศรี หมู่ที่ 4 ต าบลนาดี อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จ านวน 304,800 บาท 

 

      

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กส.ถ.98-029  สายโคกดอนม่วง บริเวณสายจากทางหลวง
ชนบท กส 2045 ถึงนานายธรรมนูญ  หาระมี บ้านชัยศรี หมู่ที่ 4 ต าบล
นาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
   ปริมาณงาน : ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว  181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้าง  0.30  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 543.00 ตาราง
เมตร  
   เป็นเงินทั้งสิ้น 304,800 บาท (สามแสนสี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1       หน้า 161 

      

 แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

 



  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จ านวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ(หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 71 

      

 

    
โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน จ านวน   10,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 71 

      

 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก  พระราชด าริ    จ านวน     10,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 80 

      

 แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 10,636,583 บาท 

 



  
งบกลาง รวม 10,636,583 บาท 

 

   
งบกลาง รวม 10,636,583 บาท 

 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 130,358 บาท 

 

      

     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รวม   130,358  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างทั่วไป   ของ อบต.นาดี  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว  
จ านวน       50,358     บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กฯกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอด
บุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พงศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ค่าจ้าง
ชั่วคราว  จ านวน     80,000  บาท 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”   
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1   หน้า 70 

      

 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,138 บาท 

 

      

     - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน       5,138      บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.นาดี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 70 

      

 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,540,800 บาท 

 



      

     - เงินส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ 
ผู้สูงอายุ  จ านวน      7,540,800     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันได (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1994 ลว 3 ก.ค. 2563  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพฯ)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 60 

      

 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,073,600 บาท 

 

      

     - เงินส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ จ านวน     2,073,600  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านง โดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1994 ลว 3 ก.ค. 2563  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ฯ)  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 60 

      

 



   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 54,000 บาท 

 

      

     - เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน      54,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ จ านวน 9 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 60 

      

 

   
ส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท 

 

      

     - ประเภทเงินส ารองจ่าย       จ านวน     500,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ 
ประชาชนในเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ในกรณี
จ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป ีเช่น อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย ฯลฯ (หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 63 

      

 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 

    
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาดี จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาดี  
จ านวน    30,000    บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทาง
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 71 

      

 

    
-โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นา
ดี 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

     - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   
จ านวน     100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.

      

 



นาดี (สปสช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 61 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 202,687 บาท 

 

      

     -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน     202,687  บาท                                  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ) แผนพัฒนาท้องถิ่น  ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า 61 

      

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     


