
   

ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่กำสิงห์ 

อ ำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่กำสิงห์      

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กา
สิงห์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

                

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 7,270,333.29 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 4,720,066.98 บาท    

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,702,170.39 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. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2562 
  

(1) รายรับจริง จ านวน 31,104,559.12 บาท ประกอบด้วย 

                

หมวดภาษีอากร จ านวน 121,328.68 บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 7,993.00 บาท 

   

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 24,038.06 บาท 

   

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 346,190.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 122,000.00 บาท    

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,302,340.38 บาท    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,180,669.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,026,730.00 บาท 

               

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 27,517,129.68 บาท ประกอบด้วย 

                

งบกลาง จ านวน 7,576,169.00 บาท    

งบบุคลากร จ านวน 13,431,522.18 บาท    

งบด าเนินงาน จ านวน 4,508,937.65 บาท    

งบลงทุน จ านวน 231,800.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 



   

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,768,700.85 บาท 

               

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 26,730.00 บาท 

               

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

               

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

               

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ค ำแถลงงบประมำณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 

        
        

  รำยรับจริง 
ปี  2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 111,541.04 145,700.00 152,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,732.80 13,200.00 8,100.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 18,149.89 11,000.00 16,500.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 379,978.00 370,000.00 390,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 130,527.00 23,000.00 100,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 645,928.73 562,900.00 666,600.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดภาษีจัดสรร 14,916,124.23 14,224,000.00 14,746,500.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,916,124.23 14,224,000.00 14,746,500.00 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,523,650.00 15,610,029.00 15,272,586.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,523,650.00 15,610,029.00 15,272,586.00 
รวม 29,085,702.96 30,396,929.00 30,685,686.00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 1,842,762.00 8,586,669.00 8,774,131.00 
  งบบุคลากร 1,110,702.00 12,081,980.00 14,964,020.00 
  งบด าเนินงาน 1,121,956.26 7,289,480.00 4,874,935.00 
  งบลงทุน 22,750.00 346,800.00 236,600.00 
  งบเงินอุดหนุน 32,200.00 1,652,000.00 1,836,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 4,130,370.26 29,956,929.00 30,685,686.00 
รวม 4,130,370.26 29,956,929.00 30,685,686.00 



      

  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรือ่ง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่กำสิงห์ 

อ ำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 
        

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,591,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,530,655 
  แผนงานสาธารณสุข 350,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,272,940 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,926,660 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 8,774,131 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 30,685,686 



 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด          

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบบุคลำกร 7,359,360 1,634,940 8,994,300   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,269,840 1,634,940 5,904,780   

งบด ำเนินงำน 2,359,000 190,000 2,549,000   

    ค่าตอบแทน 292,000 0 292,000   

    ค่าใช้สอย 1,138,000 150,000 1,288,000   

    ค่าวัสด ุ 200,000 40,000 240,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 729,000 0 729,000   

งบเงินอุดหนุน 48,000 0 48,000   

    เงินอุดหนุน 48,000 0 48,000   

                              รวม 9,766,360 1,824,940 11,591,300   

         

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน    

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบด ำเนินงำน 60,000 20,000 80,000   

    ค่าใช้สอย 40,000 0 40,000   



    ค่าวัสด ุ 20,000 20,000 40,000   

                              รวม 60,000 20,000 80,000   
         

แผนงำนกำรศึกษำ    

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบบุคลำกร 3,524,720 0 3,524,720   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,524,720 0 3,524,720   

งบด ำเนินงำน 169,000 1,448,935 1,617,935   

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000   

    ค่าใช้สอย 105,000 692,510 797,510   

    ค่าวัสด ุ 34,000 756,425 790,425   

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000   

งบลงทุน 0 40,000 40,000   

    ค่าครุภัณฑ์ 0 40,000 40,000   

งบเงินอุดหนุน 0 1,348,000 1,348,000   

    เงินอุดหนุน 0 1,348,000 1,348,000   

                              รวม 3,693,720 2,836,935 6,530,655   

 
 
 
 
 
 
    



แผนงำนสำธำรณสุข 

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน 

รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบด ำเนินงำน 0 90,000 90,000   

    ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000   

    ค่าวัสด ุ 0 50,000 50,000   

งบเงินอุดหนุน 260,000 0 260,000   

    เงินอุดหนุน 260,000 0 260,000   

                              รวม 260,000 90,000 350,000   

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์    

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห์ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห ์

รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบบุคลำกร 1,124,940 0 1,124,940   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,124,940 0 1,124,940   

งบด ำเนินงำน 128,000 20,000 148,000   

    ค่าตอบแทน 73,000 0 73,000   

    ค่าใช้สอย 25,000 20,000 45,000   

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000   

                              รวม 1,252,940 20,000 1,272,940   
 
 
         



แผนงำนเคหะและชุมชน    

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบบุคลำกร 1,320,060 0 1,320,060   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,320,060 0 1,320,060   

งบด ำเนินงำน 260,000 0 260,000   

    ค่าตอบแทน 75,000 0 75,000   

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000   

    ค่าวัสด ุ 85,000 0 85,000   

งบลงทุน 96,600 100,000 196,600   

    ค่าครุภัณฑ์ 96,600 0 96,600   

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 100,000   

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000   

    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000   

                              รวม 1,676,660 250,000 1,926,660   

         

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน    

         
    งำน 

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบด ำเนินงำน 70,000 70,000     

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000     

                              รวม 70,000 70,000     



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร    

         
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
ศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 

  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบด ำเนินงำน 0 60,000 60,000   

    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000   

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   

                              รวม 30,000 60,000 90,000   

 
แผนงำนงบกลำง    

         
    งำน 

งบกลำง รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบกลำง 8,774,131 8,774,131     

    งบกลาง 8,774,131 8,774,131     

                              รวม 8,774,131 8,774,131     



ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่กำสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 

         

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเกษตรวิสัย 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,685,686 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,685,686 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

                  

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,591,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,530,655 
  แผนงานสาธารณสุข 350,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,272,940 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,926,660 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 8,774,131 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 30,685,686 



         
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

         

งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

         

         

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้     

  

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

   (นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง) 
   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อนุมัติ  
    

    

  

(...............................................)  

ต าแหน่ง ...............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนประมำณกำรรำยรับ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  
อ าเภอ เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

                        
  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ยอดต่ำง (%) ปี 2563 
หมวดภำษีอำกร               
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 20,766.00 25,464.00 33,195.00 20,700.00 20.77 % 25,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 117,747.72 83,252.04 85,113.68 124,000.00 0.00 % 124,000.00 

     ภาษปี้าย 800.00 2,825.00 3,020.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 139,313.72 111,541.04 121,328.68 145,700.00     152,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 232.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 40.00 0.00 100.00 % 100.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 12,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 -58.33 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,168.00 100.00 0.00 1,200.00 -58.33 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 2,953.00 0.00 100.00 % 2,500.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 13,168.00 5,732.80 7,993.00 13,200.00     8,100.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 0.00 2,500.00 500.00 0.00 100.00 % 1,500.00 

     ดอกเบี้ย 10,947.26 15,649.89 23,538.06 11,000.00 36.36 % 15,000.00 
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 10,947.26 18,149.89 24,038.06 11,000.00     16,500.00 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์               
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 368,762.00 379,978.00 346,190.00 370,000.00 5.41 % 390,000.00 



รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 368,762.00 379,978.00 346,190.00 370,000.00     390,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 22,383.00 130,527.00 122,000.00 23,000.00 334.78 % 100,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 22,383.00 130,527.00 122,000.00 23,000.00     100,000.00 
หมวดภำษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 256,698.83 1,571,222.37 229,817.78 260,000.00 5.19 % 273,500.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,008,933.31 6,839,546.61 8,451,356.82 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,705,498.08 1,823,947.44 1,572,289.24 1,800,000.00 5.56 % 1,900,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 39,916.84 33,811.01 32,077.15 40,000.00 5.00 % 42,000.00 

     ภาษีสุรา 968,946.32 0.00 0.00 970,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,335,686.80 3,740,171.72 4,048,598.10 2,300,000.00 59.78 % 3,675,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 35,630.64 30,508.65 37,321.88 40,000.00 -12.50 % 35,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,182.35 29,167.43 35,710.31 35,000.00 0.00 % 35,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

701,382.00 845,662.00 894,267.00 700,000.00 12.21 % 785,500.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 78,522.00 2,087.00 902.10 79,000.00 -99.37 % 500.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 14,161,397.17 14,916,124.23 15,302,340.38 14,224,000.00     14,746,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

13,893,227.00 13,523,650.00 15,180,669.00 15,610,029.00 -2.16 % 15,272,586.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,893,227.00 13,523,650.00 15,180,669.00 15,610,029.00     15,272,586.00 
รวมทุกหมวด 28,609,198.15 29,085,702.96 31,104,559.12 30,396,929.00     30,685,686.00 

 
 
 
 
 
 
 



 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 
        

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  30,685,686   บำท  แยกเป็น   

รำยได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภำษีอำกร รวม 152,000 บำท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 25,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบแสดง
เพ่ือเสียภาษีเพ่ิมเติม 

  

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 124,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบแสดง
เพ่ือเสียภาษีเท่ากับปีที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบแสดง
เพ่ือเสียภาษีเพ่ิมเติม 

  

 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 8,100 บำท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
พนันเพิ่มข้ึน 

  



  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรายรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 

  

 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 16,500 บำท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 1,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จาก
ปีที่ผ่านมา 

  

  
ดอกเบี้ย จ านวน 15,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 
 

  

 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 390,000 บำท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 390,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

  



 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บำท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ
เพ่ิมเติมกว่าปีที่ผ่านมา 
 

  

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 หมวดภำษีจัดสรร รวม 14,746,500 บำท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 273,500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่
ผ่านมา 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,900,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 42,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน
กว่าที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,675,000 บาท 



    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 35,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่
ผ่านมา 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 35,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่
ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 785,500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ ากว่าปีที่
ผ่านมา 

  

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,272,586 บำท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ท า 

จ านวน 15,272,586 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ ากว่าปีที่
ผ่านมา 

  

 
 
 
 
 



รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อ าเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 
                         

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร  
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ยอดต่ำง (%) ปี 2563  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป                
งำนบริหำรทั่วไป                
  งบบุคลำกร                
  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)                
    เงินเดือนนายก/รองนายก 149,580.00 49,860.00 598,320.00 598,320.00 0 % 598,320  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

21,600.00 7,200.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

579,600.00 193,200.00 2,157,840.00 2,256,300.00 6.58 % 2,404,800 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 750,780.00 250,260.00 2,842,560.00 2,941,020.00     3,089,520  
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                
    เงินเดือนพนักงาน 1,075,550.00 214,340.00 2,628,226.09 2,644,650.00 11.88 % 2,958,960  
    เงินประจ าต าแหน่ง 51,000.00 11,000.00 117,650.09 132,000.00 0 % 132,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 419,190.00 90,575.00 1,004,835.00 1,005,375.00 9.67 % 1,102,560  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 88,005.00 88,035.00 -13.31 % 76,320  

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,545,740.00 315,915.00 3,838,716.18 3,870,060.00     4,269,840  
รวมงบบุคลำกร 2,296,520.00 566,175.00 6,681,276.18 6,811,080.00     7,359,360  

  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 38,880.00 40,000.00 25 % 50,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 52,000.00 24,500.00 122,500.00 168,000.00 14.29 % 192,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,219.00 5,400.00 21,440.00 21,500.00 132.56 % 50,000  



รวมค่ำตอบแทน 69,219.00 29,900.00 182,820.00 229,500.00     292,000  
  ค่ำใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 331,430.00 205,596.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ค่าจัดท าเอกสาร 0.00 0.00 9,005.00 10,000.00 0 % 10,000  
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 1,309,825.00 1,359,400.00 -47.92 % 708,000  
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 25,300.00 50,000.00 -60 % 20,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,230.00 0.00 4,416.00 30,000.00 -50 % 15,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,728.00 15,766.00 39,189.00 80,000.00 -75 % 20,000  
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 733.33 % 300,000  

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 

1,000.00 2,000.00 3,500.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

      โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0  
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนต าบล 

158,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,860.00 39,038.00 49,400.00 50,000.00 0 % 50,000  
รวมค่ำใช้สอย 529,648.00 262,400.00 1,445,635.00 1,625,400.00     1,138,000  

  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 33,775.00 27,468.00 89,259.00 134,955.00 -55.54 % 60,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 2,905.00 4,160.00 18,179.00 30,000.00 -83.33 % 5,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -62.5 % 15,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,925.50 27,683.80 74,608.40 120,000.00 -16.67 % 100,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,700.00 8,804.50 20,000.00 -75 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,700.00 0.00 81,610.00 100,000.00 -85 % 15,000  

รวมค่ำวัสดุ 101,305.50 62,011.80 272,460.90 444,955.00     200,000  
  ค่ำสำธำรณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 171,226.64 61,561.07 441,079.50 450,000.00 32 % 594,000  
    ค่าบริการโทรศัพท์ 505.04 0.00 329.56 11,000.00 9.09 % 12,000  
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 1,454.00 2,000.00 50 % 3,000  



    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,641.97 18,746.40 110,769.50 142,000.00 -15.49 % 120,000  
รวมค่ำสำธำรณูปโภค 198,373.65 80,307.47 553,632.56 605,000.00     729,000  

รวมงบด ำเนินงำน 898,546.15 434,619.27 2,454,548.46 2,904,855.00     2,359,000  
  งบลงทุน                
  ค่ำครุภัณฑ์                
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                
      ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 46,800.00 -100 % 0  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 46,800.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 46,800.00     0  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันยา
เสพติดโลก 

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

      อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 50 % 18,000  

      
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

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

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 10,000.00 42,000.00 42,000.00     48,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 10,000.00 42,000.00 42,000.00     48,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไป 3,210,066.15 1,010,794.27 9,177,824.64 9,804,735.00     9,766,360  
งำนบริหำรงำนคลัง                
  งบบุคลำกร                
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                
    เงินเดือนพนักงาน 157,160.00 61,650.00 972,000.00 974,280.00 7.02 % 1,042,680  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000  
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 3,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,605.00 53,485.00 467,325.00 468,350.00 -7.76 % 432,000  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 64,075.00 67,510.00 -31.48 % 46,260  

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 404,765.00 118,635.00 1,545,400.00 1,552,140.00     1,634,940  
รวมงบบุคลำกร 404,765.00 118,635.00 1,545,400.00 1,552,140.00     1,634,940  



  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 89,400.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 3,450.00 10,000.00 -50 % 5,000  
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 2,140.00 -100 % 0  
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 70,600.00 80,000.00 -75 % 20,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 689.00 10,000.00 -50 % 5,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,720.00 27,146.00 19,054.00 57,400.00 -82.58 % 10,000  

      
โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,500.00 5,100.00 20,000.00 -50 % 10,000  
รวมค่ำใช้สอย 15,720.00 121,046.00 98,893.00 279,540.00     150,000  

  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 0.00 1,500.00 27,775.00 53,000.00 -62.26 % 20,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 25,550.00 43,520.00 47,000.00 -57.45 % 20,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 27,050.00 71,295.00 100,000.00     40,000  
รวมงบด ำเนินงำน 15,720.00 148,096.00 170,188.00 379,540.00     190,000  

  งบลงทุน                
  ค่ำครุภัณฑ์                
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                
      ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน (บานเปิด) 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องพิมพ์ 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 13,850.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 13,850.00 0.00 0.00     0  

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 420,485.00 280,581.00 1,715,588.00 1,931,680.00     1,824,940  
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 3,630,551.15 1,291,375.27 10,893,412.64 11,736,415.00     11,591,300  

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน                
  งบด ำเนินงำน                



  ค่ำตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 31,680.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่ำตอบแทน 0.00 31,680.00 0.00 0.00     0  
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

50,980.00 31,200.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิก อปพร.
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายในการช่วยเหลือประชาชน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

 
รวมค่ำใช้สอย 50,980.00 31,200.00 0.00 30,000.00     40,000  

  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000  
รวมงบด ำเนินงำน 50,980.00 62,880.00 0.00 30,000.00     60,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

50,980.00 62,880.00 0.00 30,000.00     60,000 
 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000  
รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000  

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000  
รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 50,980.00 62,880.00 0.00 50,000.00     80,000  

แผนงำนกำรศึกษำ                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ                
  งบบุคลำกร                
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                
    เงินเดือนพนักงาน 880,100.00 203,990.00 2,615,880.00 2,616,240.00 6 % 2,773,200  



    เงินประจ าต าแหน่ง 17,500.00 3,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,490.00 59,610.00 469,290.00 472,870.00 20.44 % 569,520  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 65,553.00 65,595.00 9.76 % 72,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,148,090.00 267,100.00 3,192,723.00 3,196,705.00     3,524,720  
รวมงบบุคลำกร 1,148,090.00 267,100.00 3,192,723.00 3,196,705.00     3,524,720  

  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำตอบแทน                
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 13,800.00 14,330.00 39.57 % 20,000  

รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 13,800.00 14,330.00     20,000  
  ค่ำใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,400.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 12,400.00 12,415.00 -19.45 % 10,000  
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,600.00 2,550.00 7,124.00 10,000.00 100 % 20,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,806.00 10,600.00 18,080.00 10.62 % 20,000  

รวมค่ำใช้สอย 20,000.00 8,356.00 30,124.00 40,495.00     105,000  
  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 5,560.00 1,800.00 10,566.00 20,566.00 -2.75 % 20,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 24,089.00 34,189.00 -70.75 % 10,000  

รวมค่ำวัสดุ 5,560.00 1,800.00 34,655.00 54,755.00     34,000  
  ค่ำสำธำรณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 0.00 2,316.47 5,449.23 10,000.00 0 % 10,000  

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 2,316.47 5,449.23 10,000.00     10,000  
รวมงบด ำเนินงำน 25,560.00 12,472.47 84,028.23 119,580.00     169,000  

  งบลงทุน                



  ค่ำครุภัณฑ์                
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้ส านักงาน  0.00 8,900.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 8,900.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 8,900.00 0.00 0.00     0  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 1,173,650.00 288,472.47 3,276,751.23 3,316,285.00     3,693,720  
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 29,900.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 -66.67 % 20,000  

      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก 

0.00 0.00 102,000.00 147,900.00 0 % 147,900 

 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  4 แห่ง 

0.00 0.00 38,420.00 97,170.00 1.17 % 98,310 

 

      
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4 แห่ง 

118,300.00 92,300.00 494,500.00 534,100.00 -20.18 % 426,300 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 220.00 220.00 -100 % 0  
รวมค่ำใช้สอย 148,200.00 122,300.00 695,140.00 839,390.00     692,510  

  ค่ำวัสดุ                
    ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 177,197.52 665,445.96 873,080.00 -13.36 % 756,425  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 177,197.52 665,445.96 873,080.00     756,425  
รวมงบด ำเนินงำน 148,200.00 299,497.52 1,360,585.96 1,712,470.00     1,448,935  

  งบลงทุน                
  ค่ำครุภัณฑ์                
    ครุภัณฑ์การศึกษา                

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามสร้างภูมิ
ปัญญา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
 



รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     40,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     40,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 399,000.00 7,200.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนโรงเรียนจตุรคามพัฒนาส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

0.00 0.00 1,429,000.00 1,440,000.00 -6.39 % 1,348,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 399,000.00 7,200.00 1,429,000.00 1,440,000.00     1,348,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 399,000.00 7,200.00 1,429,000.00 1,440,000.00     1,348,000  

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 547,200.00 306,697.52 2,789,585.96 3,152,470.00     2,836,935  
รวมแผนงำนกำรศึกษำ 1,720,850.00 595,169.99 6,066,337.19 6,468,755.00     6,530,655  

แผนงำนสำธำรณสุข                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข                
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน                
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 0.00 160,000.00 260,000.00 0 % 260,000  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 160,000.00 260,000.00     260,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 160,000.00 260,000.00     260,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 0.00 0.00 160,000.00 260,000.00     260,000  
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 38,750.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 38,750.00 40,000.00     40,000  
  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,000.00 0.00 48,000.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่ำวัสดุ 88,000.00 0.00 48,000.00 50,000.00     50,000  



รวมงบด ำเนินงำน 88,000.00 0.00 86,750.00 90,000.00     90,000  
รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 88,000.00 0.00 86,750.00 90,000.00     90,000  

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 88,000.00 0.00 246,750.00 350,000.00     350,000  
แผนงำนสังคมสงเครำะห์                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์                
  งบบุคลำกร                
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                
    เงินเดือนพนักงาน 213,580.00 45,410.00 792,447.00 932,520.00 -0.97 % 923,520  
    เงินประจ าต าแหน่ง 17,500.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 52,030.00 16,785.00 138,450.00 138,900.00 2.38 % 142,200  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 20,970.00 21,100.00 -18.39 % 17,220  

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 283,110.00 62,195.00 993,867.00 1,134,520.00     1,124,940  
รวมงบบุคลำกร 283,110.00 62,195.00 993,867.00 1,134,520.00     1,124,940  

  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำตอบแทน                
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 24,000.00 27,000.00 77.78 % 48,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,500.00 19,700.00 19,700.00 26.9 % 25,000  

รวมค่ำตอบแทน 0.00 6,500.00 43,700.00 46,700.00     73,000  
  ค่ำใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 81,900.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
ค่าลงทะเบียนในการประชุมอบรม
สัมมนา 

0.00 0.00 7,800.00 16,500.00 -39.39 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 16,118.00 30,000.00 -66.67 % 10,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,100.00 15,000.00 -66.67 % 5,000  

รวมค่ำใช้สอย 0.00 81,900.00 29,018.00 61,500.00     25,000  
  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 3,840.00 10,000.00 50 % 15,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,400.00 8,200.00 -39.02 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 16,420.00 16,420.00 -39.1 % 10,000  



รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 24,660.00 34,620.00     30,000  
รวมงบด ำเนินงำน 0.00 88,400.00 97,378.00 142,820.00     128,000  

  งบลงทุน                
  ค่ำครุภัณฑ์                
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                
      ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 -100 % 0  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00     0  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 283,110.00 150,595.00 1,093,045.00 1,279,140.00     1,252,940  
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและคนไร้ท่ีพึง่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000  
รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000  

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000  
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ 283,110.00 150,595.00 1,093,045.00 1,279,140.00     1,272,940  

แผนงำนเคหะและชุมชน                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                
  งบบุคลำกร                
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                
    เงินเดือนพนักงาน 161,410.00 53,267.00 518,879.00 522,530.00 53.06 % 799,800  
    เงินประจ าต าแหน่ง 3,500.00 3,500.00 21,117.00 22,000.00 90.91 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,090.00 39,830.00 422,925.00 423,000.00 2.52 % 433,680  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 55,335.00 55,410.00 -19.55 % 44,580  



รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 323,000.00 96,597.00 1,018,256.00 1,022,940.00     1,320,060  
รวมงบบุคลำกร 323,000.00 96,597.00 1,018,256.00 1,022,940.00     1,320,060  

  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 4,500.00 5,000.00 200 % 15,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 15,750.00 19,800.00 65,450.00 73,000.00 -17.81 % 60,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 3,740.00 7,000.00 -100 % 0  

รวมค่ำตอบแทน 15,750.00 19,800.00 73,690.00 85,000.00     75,000  
  ค่ำใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 9,565.00 12,290.00 -100 % 0  
      ค่าจัดท าเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  
      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,412.00 9,224.00 11,700.00 -14.53 % 10,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 10,300.00 13,300.00 275.94 % 50,000  

รวมค่ำใช้สอย 0.00 7,312.00 29,089.00 37,290.00     100,000  
  ค่ำวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 0.00 6,204.00 4,807.00 4,870.00 105.34 % 10,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,600.00 56,775.00 100,000.00 -60 % 40,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 46,000.00 60,000.00 -66.67 % 20,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,450.00 30,000.00 -50 % 15,000  
    วัสดุส ารวจ 0.00 0.00 0.00 1,575.00 -100 % 0  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 8,804.00 137,032.00 205,445.00     85,000  
รวมงบด ำเนินงำน 15,750.00 35,916.00 239,811.00 327,735.00     260,000  

  งบลงทุน                
  ค่ำครุภัณฑ์                



    ครุภัณฑ์การเกษตร                
      ค่าจัดซ้ือเครื่องปั้มน้ าซัมเมอร์ส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,600  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                
      ค่าจัดซ้ือเครื่องปั้มน้ าซัมเมอร์ส 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00     96,600  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00     96,600  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 338,750.00 132,513.00 1,358,067.00 1,450,675.00     1,676,660  
งำนไฟฟ้ำถนน                
  งบลงทุน                
  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      ก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 7 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านต่องต้อน 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0  
      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0  

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามคัน
เสียว หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 30,000.00 50,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี  8                                                 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรด
ถนนลูกรัง บ้านสงแคน หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรด
ถนนลูกรังบ้านหนองเบ็ญ หมู่ท่ี 7 และ
บ้านม่วย หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 
      ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0  

รวมค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 130,000.00 300,000.00     100,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 130,000.00 300,000.00     100,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000  



    เงินอุดหนุนเอกชน                
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 107,700.85 140,000.00 -100 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 107,700.85 140,000.00     150,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 107,700.85 140,000.00     150,000  
รวมงำนไฟฟ้ำถนน 0.00 0.00 237,700.85 440,000.00     250,000  

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 338,750.00 132,513.00 1,595,767.85 1,890,675.00     1,926,660  
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000 
 

      โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 15,648.00 40,000.00 -62.5 % 15,000  

      

โครงการจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนะคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000  

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 
      โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 0.00 2,875.00 0.00 16,000.00 -68.75 % 5,000  

รวมค่ำใช้สอย 0.00 2,875.00 15,648.00 176,000.00     70,000  
รวมงบด ำเนินงำน 0.00 2,875.00 15,648.00 176,000.00     70,000  

  งบเงินอุดหนุน                



  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 0.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 0.00     0  

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 0.00 12,875.00 15,648.00 176,000.00     70,000  
รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 12,875.00 15,648.00 176,000.00     70,000  

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

              
 

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                

      
อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะ
เหวด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

      อุดหนุนประเพณีบุญคูนลาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  

      
อุดหนุนประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป(ลอยกระทง) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 
 

งำนกีฬำและนันทนำกำร                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 134,500.00 37,200.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000  

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม  
6 คน อบต.กู่กาสิงห์คัพ ครั้งท่ี 1/2559 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000  
รวมค่ำใช้สอย 159,500.00 37,200.00 0.00 120,000.00     60,000  

รวมงบด ำเนินงำน 159,500.00 37,200.00 0.00 120,000.00     60,000  



รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 159,500.00 37,200.00 0.00 120,000.00     60,000  
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะ
เหวด 

0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0 
 

      อุดหนุนประเพณีบุญคูณลาน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0  

      
อุดหนุนประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป 

0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00     0  

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 25,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00     0  
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 184,500.00 42,200.00 30,000.00 150,000.00     90,000  

แผนงำนกำรเกษตร                
งำนส่งเสริมกำรเกษตร                
  งบด ำเนินงำน                
  ค่ำใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ "รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0  

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0  
รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0  

รวมแผนงำนกำรเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0  
แผนงำนงบกลำง                
งบกลำง                
  งบกลำง                
  งบกลำง                



    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 38,637.00 24,862.00 141,335.00 150,000.00 0 % 150,000  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,013,400.00 1,101,600.00 4,656,000.00 4,664,900.00 13.61 % 5,300,000  
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,132,800.00 588,800.00 2,268,800.00 2,273,175.00 16.58 % 2,650,000  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 39,000.00 22,500.00 90,000.00 120,000.00 0 % 120,000  
    ส ารองจ่าย 126,000.00 105,000.00 172,165.00 180,000.00 11.11 % 200,000  
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน                

      
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
กู่กาสิงห ์

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

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

150,774.00 0.00 147,869.00 147,869.00 4.23 % 154,131 
 

รวมงบกลำง 3,500,611.00 1,842,762.00 7,576,169.00 7,835,944.00     8,774,131  
รวมงบกลำง 3,500,611.00 1,842,762.00 7,576,169.00 7,835,944.00     8,774,131  
รวมงบกลำง 3,500,611.00 1,842,762.00 7,576,169.00 7,835,944.00     8,774,131  

รวมแผนงำนงบกลำง 3,500,611.00 1,842,762.00 7,576,169.00 7,835,944.00     8,774,131  
รวมทุกแผนงำน 9,797,352.15 4,130,370.26 27,517,129.68 29,956,929.00     30,685,686  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

อ าเภอ เกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
                         

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 30,685,686 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 งำนบริหำรทั่วไป รวม 9,766,360 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 7,359,360 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 3,089,520 บำท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 598,320 บาท 

      

  

    เงินเดือนนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ 
      นายก อบต. จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 23,000  บาท  จ านวน  12 เดือน 
เป็นเงิน จ านวน  286,800  บาท 
     รองนายก อบต. จ านวน  2 อัตรา ๆ ละ 12,980  บาท จ านวน  12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่งไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 7,200  บาท จ านวน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,404,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
    ประธานสภาท้องถิ่น 
    รองประธานสภาท้องถิ่น 

      



    สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 4,269,840 บำท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,958,960 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล  
 ดังนี้ 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
        หัวหน้าส านักงานปลัด 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        นักทรัพยากรบุคคล 
        นักจัดการงานทั่วไป 
        นักประชาสัมพันธ์ 
        นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท 

      

  

    เงินประจ าต าแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,102,560 บาท 

      

  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  6 อัตรา  ดังนี้ 

      



    ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ผู้ชว่ยนักวิชาการเกษตร 
    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
    คนงานทั่วไป 
    พนักงานขับรถยนต์ 
    พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 76,320 บาท 

      

  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 2,359,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 292,000 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 192,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ/ค่าผ่อนช าระบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฎในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่ำใช้สอย รวม 1,138,000 บำท 



   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 708,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป   
งานบริหารัทั่วไป 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

 -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน ตรจเยียมชมกิจการ หรือทัศนศึกษาดูงาน
ที ่อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง คาเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      



ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
    

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง/ค่าป้าย/ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้าที ่108 ล าดับที ่175 

      

    
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวันส าคัญตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและ
ความส าคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ และสวนสาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.เช่น สร้างรั้วรอบขอบชิด
,ปลูกต้นไม ้เป็นต้น 
    -เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้าที ่106 ล าดับที่ 168 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 200,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นดาษ/แฟ้ม ปากกา/ดินสอ ฯลฯเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเช่น ผงซักฟอก/ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้อน้ า ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่/ยางใน/สายไมล์ฯลฯ ของรถจักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกน้ า/รถเอนกประ
สงคและรถกู้ชีพ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิล ,ดีเซล และน้ ามันเครื่อ’ ฯลฯ ของรถยนต์ส่วนกลาง ,รถบรรทุกน้ า,รถ
อเนกประสงค์,รถกู้ชีพ,เครื่องตัดหญ้า และเครื่องพ่นหมอกควัน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน / กิจกรรมต่าง ๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์ ฟิวเจอร์
บอร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภาพที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์ผงหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 729,000 บำท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 594,000 บาท 



      

  

เพ่ือจายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ และกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป       

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต และค่าบริการสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 48,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก จ านวน 10,000 บาท 

      

  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย  เพ่ือจ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติด
โลก   
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
         เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 78 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

    
อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี จ านวน 18,000 บาท 



      

  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย  เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
         เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 95 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

    
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
         เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 93 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

 งำนบริหำรงำนคลัง รวม 1,824,940 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 1,634,940 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,634,940 บำท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,042,680 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    นักวิชาการเงินและบัญชี 
    เจ้าพนักงานพัสดุ 
    เจ้าพนักงานจัดเก็บ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 72,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุที่ควรได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ    
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 46,260 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 190,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 150,000 บำท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในงานจัดเก็บรายได้ และงานอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆของพนักงานส่วนต าบลหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน ตรวจเยี่ยมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงาน
ที ่อบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

    
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.กู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 40,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผ่นงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 60,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 60,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110 ล าดับที่ 192 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  

      

    
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายในการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการช่วยเหลือประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า110 ล าดับที่ 192 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ และเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กู่กาสิงห์ 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 115 ล าดับที่ 16 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
 

  
 

    



 
 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 
   ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 115 ล าดับที่ 16 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

แผนงำนกำรศึกษำ 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 3,693,720 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 3,524,720 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,524,720 บำท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,773,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 นักวิชาการศึกษา 
 นักสันทนาการ 
 นักบริหารงานทั่วไป 
 จพง.ธุรการ 
             ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ตั้งจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 68,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา        

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 569,520 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
    ตามภารกิจ ต าแหน่ง 
        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   2  อัตรา        
    พนักจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง 
        ผู้ดูแลเด็ก             จ านวน  2  อัตรา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 169,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 20,000 บำท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
          

      

   ค่ำใช้สอย รวม 105,000 บำท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       



    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ 
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและ
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนะศึกษาดูงาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติและบ ารุงรักษาซ่อมแซมเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ตั้งจ่าย 
จากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      



   ค่ำวัสดุ รวม 34,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน โครงการต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์  
ฟิวเจอรบ์อร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี  อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 2,836,935 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 1,448,935 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 692,510 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

    
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เช่น ค่าจัด
สถานที ่ค่ารางวัล ค่าประกอบอาหาร  ฯลฯ 

      



    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ล าดับที่ 111 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก 

จ านวน 147,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนรายหัวส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จ านวน  87 คน ๆ ละ 1,700 บาท(ตามหนังสือสั่งการกรมฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  4 แห่ง จ านวน 98,310 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ (ตามหนังสือสั่งการกรมฯ) จ านวน  87 คน แยกเป็น ค่าหนังสือ
เรียน 200 บาท/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  300 บาท/คน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  430 บาท/คน รวมอัตราคนๆ ละ 1,130  บาท  โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดังนี้ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างศรีวิลัย      จ านวน 10  คน        
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงศรีไพรวัลย์ จ านวน 32 คน    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรตรึงษ์         จ านวน  26  คน    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจธรรมาราม จ านวน  19  คน    
    ไปตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 106 
    ตั้งจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

    
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4 แห่ง จ านวน 426,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จ านวน  87 คน ในอัตราคน
ละ ๒๐ บาท จ านวน 245 วัน เพ่ือให้ได้รับอาหารกลางวันอย่างพอเพียงทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและโภชนาการของเด็กให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป (ตามหนังสือสั่งการ
กรมฯ)  โดยจัดสรรดังนี้ 

      



     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างศรีวิลัย  จ านวน  10  คน    จ านวน  49,000 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงศรีไพรวัลย์  จ านวน  32  คน   จ านวน  156,800 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรตรึงษ์  จ านวน  26  คน   จ านวน  127,400 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจธรรมาราม จ านวน   19  คน  จ านวน    93,100 บาท 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)  หน้าที่ 94 ล าดับที่ 120 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     

   ค่ำวัสดุ รวม 756,425 บำท 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 756,425 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กบันักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที ่6 โรงเรียนจตุร
คามพัฒนา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กา
สิงห์ จ านวน  337  คน  จ านวน  260 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย ์ 
 -นมถุง ราคา 6.58 บาท จ านวน  200 วัน (200x6.58x337)   =443,492        บาท 
 -นมกล่อง ราคา 7.82 บาท จ านวน 60 วัน (60x7.82x337 )   = 158,120.40   บาท 
 เป็นจ านวนเงิน   601,912.40   บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กา
สิงห์ จ านวน   87   คน  จ านวน   260   วัน  เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ 
 -นมถุง ราคา 6.58บาท จ านวน  200  วัน  (200x6.58x87)  =114 492     บาท 
 -นมกล่อง ราคา 7.82 บาท จ านวน  น  (60x7.82x87)   = 40,8020 .40     บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บำท 
   ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสร้างภูมิปัญญา จ านวน 40,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างภูมิปัญญา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนจตุรคามพัฒนาส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 1,348,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนจตุรคามพัฒนา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (สพป.) จ านวน 337 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
(ตามหนังสือกรมฯ)   
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที ่95 ล าดับที่ 122 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
      

      

แผนงำนสำธำรณสุข 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 260,000 บำท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บำท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 260,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน   หมู่บ้านๆ ละ  20,000   บาท ตามโครงการพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 / ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน  2559 

      



    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 103 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 

 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 90,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 90,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 
   รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีพ.ศ. 2461-2565) หน้า 80 ล าดับที่ 54 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุขงานบริการ และงานสาธารณสุขอ่ืน  

      

   ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อทรายวิทยาศาสตร์ และน้ ายาในการฉีดพ่นก าจัดยุง  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า 80 ล าดับที่ 53 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุขงานบริการ และงานสาธารณสุขอ่ืน 

      

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 1,252,940 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 1,124,940 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,124,940 บำท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 923,520 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   จ านวน   3  อัตรา   
    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    

      



    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ        
    นักจัดการงานทั่วไป                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 142,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 17,220 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

      

  งบด ำเนินงำน รวม 128,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 73,000 บำท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 

      

   ค่ำใช้สอย รวม 25,000 บำท 



   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าลงทะเบียนในการประชุมอบรมสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  อบรมสัมมนาและประชุมส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  เช่น  วัสดุ
ต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์  

      

   ค่ำวัสดุ รวม 30,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก  ฯลฯ  ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่างๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี  อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพที่ได้จากการล้าง อัด

      



ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห ์ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ   เช่น แผ่นดิสก ์ผงหมึกส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์  

      

 งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 20,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 20,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พ่ึง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคน
ไร้ที่พ่ึง  เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าเอกสาร ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่  97 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ในเขต อบต.กู่กาสิงห์   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่  89 

      



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

แผนงำนเคหะและชุมชน 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,676,660 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 1,320,060 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,320,060 บำท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 799,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    นายช่างไฟฟ้า 
    เจ้าพนักงานธุรการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 433,680 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง 
    ผช.นายช่างเขียนแบบ 
    ผช.นายช่างไฟฟ้า 
    ผช.เจ้าพนักงานประปา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 44,580 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 260,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 75,000 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเอกสาร   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆเพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 85,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม ้ 
เหล็กเส้น ท่อน้ าประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรมและอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  งบลงทุน รวม 96,600 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 96,600 บำท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ าซัมเมอร์ส จ านวน 96,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส)ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

 งำนไฟฟ้ำถนน รวม 250,000 บำท 
  งบลงทุน รวม 100,000 บำท 
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 100,000 บำท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 จ านวน 25,000 บาท 

      

  

 เส้นจากแยก คสล. (นายสมาน พลสว่าง) – ไปทางทิศใต ้มีรายละเอียดดังนี้ 
ก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560 

      



    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ข้อที่ 3 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 จ านวน 25,000 บาท 

      

  

เส้นจาก แยกคสล. (นายสายัณห์ เชิดชู) – ไปทางทิศใต ้ มีรายละเอียดดังนี้   
 ลงหินลูกรังถนน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. โดยลงดิน
ถมหนา 0.20 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565 )หน้า 71 ข้อที ่5 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 
  

      

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังบ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 7 และบ้านม่วย หมู่ที่ 8 จ านวน 50,000 บาท 

      

  

 เส้นจากแยก คสล.(หนองมะผิว) – ไปด้านทิศใต ้ มีรายละเอียดดังนี้ 
ลงหินลูกรังถนน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ปริมาตรหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี ( พ.ศ.2561-2565 )หน้า 71 ข้อที ่5 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 150,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 150,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 78 ล าดับที่ 46 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

      

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 70,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 70,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการ " สุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า104 ล าดับที่160 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่นกิจกรรมในการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญของชาติ ฯลฯ   
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2561-2565) หน้า 89 ล าดับที ่95 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็น 

      



    
โครงการจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนะคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติ และ
จิตส านึกท่ีดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพันาท้องุถิ่น(ปี พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 ล าดับที่ 186 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

      

    
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานในการส่งเสริมความเข้มแข็งขอบทบาทสตรี ในเขตพ้ืนที่ อบต.กู่กาสิงห์  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า89 ล าดับที่ 96 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ อบต.กู่กาสิงห์  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า90 ล าดับที่100 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก าในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ จ านวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขต
พ้ืนที ่อบต.กู่กาสิงห์  
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า89 ล าดับที่97 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข้ง
ชุมชน 

      

    
โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม/แผนชุมชนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น   
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า87 ล าดับที่84ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

      

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร รวม 30,000 บำท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย ในการจัดงานประเพณีบุญผะ
เหวด ประจ าปี พ.ศ. 2563 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 127 

      



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

    
อุดหนุนประเพณีบุญคูนลาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอ ในการจัดงานประเพณีบุญคูนลาน ประจ าปี  พ.ศ.2563 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    ตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 127 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 

      

    
อุดหนุนประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป(ลอยกระทง) จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอ ในการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป(ลอย
กระทง) 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    ตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 127 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 

      

 งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 60,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 60,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานแข่งขันกีฬา อบต.กู่กาสิงห์ สัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่78 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  งานกีฬาและนันทนาการ 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที ่86  ล าดับที่  80 

      

แผนงำนงบกลำง 
 งบกลำง รวม 8,774,131 บำท 
  งบกลำง รวม 8,774,131 บำท 
   งบกลำง รวม 8,774,131 บำท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง สังกัดอง่ค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยตั้งจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ต าบลกู่
กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,650,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยตั้งจ่ายตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ในเขตต าบลกู่กาสิงห์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      



   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองแล้ว  โดยตั้งจ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วยฉุกเฉินของประชาชนตามความเหมาะสม เช่น เหตุอุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  สปสช. ต าบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกู่กาสิงห์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.กู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 154,131 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย          

                      
              

แผนงำนงบกลำง 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรม
และ

นันทนำกำร 

แผนงำน
สร้ำง
ควำม

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป 
รวม 

          

แผนงำน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย       

          

              

งบกลำง งบกลำง 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                     

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

100,000                 100,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลกู่กาสิงห์ 

100,000                 100,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000                 120,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,000                 150,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,300,000                 5,300,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

154,131                 154,131 

ส ารองจ่าย 200,000                 200,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,650,000                 2,650,000 

งบบุคลำกร 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                2,404,800 2,404,800 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 

                86,400 86,400 



นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 598,320 598,320 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       433,680 142,200   569,520   1,534,560 2,679,960 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                 72,000 72,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

      44,580 17,220   72,000   122,580 256,380 

เงินเดือนพนักงาน       799,800 923,520   2,773,200   4,001,640 8,498,160 

เงินวิทยฐานะ             68,000     68,000 

เงินประจ าต าแหน่ง       42,000 42,000   42,000   174,000 300,000 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         25,000   20,000   50,000 95,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      15,000         50,000 65,000 

ค่าเช่าบ้าน       60,000 48,000       192,000 300,000 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

            10,000     10,000 

ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์                 5,000 5,000 

ค่าจัดท าเอกสาร       10,000         10,000 20,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ       20,000         708,000 728,000 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

      10,000     50,000     60,000 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

                40,000 40,000 

ค่าลงทะเบียนในการประชุม
อบรมสัมมนา 

        10,000         10,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

            5,000   20,000 25,000 



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

                    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

              20,000   20,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

      10,000 10,000   20,000   20,000 60,000 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

                10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                 300,000 300,000 

ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางของ
สมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการช่วยเหลอืประชาชน 

              20,000   20,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

                5,000 5,000 

โครงการ "สุข 8 ประการดว้ย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

    10,000             10,000 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

  50,000               50,000 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

    15,000             15,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

            20,000     20,000 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

                100,000 100,000 

โครงการจัดฝึกอบรมประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อสร้าง
ทัศนะคติและจิตส านึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท ์

    10,000             10,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                 10,000 10,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ป่วย ผู้ดอ้ยโอกาส และ

        10,000         10,000 



ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
คนไร้ที่พึ่ง 
โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี 

    10,000             10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

    10,000             10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

        10,000         10,000 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

    10,000             10,000 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

    5,000             5,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

            147,900     147,900 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  
4 แห่ง 

            98,310     98,310 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

          40,000       40,000 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  4 แห่ง 

            426,300     426,300 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   10,000   50,000 5,000   20,000   60,000 145,000 

ค่ำวัสด ุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 15,000 15,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์       15,000 10,000   10,000   35,000 70,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       40,000           40,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 100,000 100,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว                 5,000 5,000 



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

          50,000   40,000   90,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)             756,425     756,425 

วัสดุก่อสร้าง       20,000           20,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000   4,000   5,000 14,000 

วัสดุส านักงาน       10,000 15,000   20,000   80,000 125,000 

ค่ำสำธำรณปูโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                120,000 120,000 

ค่าไฟฟ้า             10,000   594,000 604,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                 3,000 3,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์                 12,000 12,000 

งบลงทุน 

ค่ำครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การศึกษา                     

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สร้างภูมิปัญญา 

            40,000     40,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                     

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า
ซัมเมอร์ส 

      96,600           96,600 

ค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                     

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านต่องต้อน หมู่ที ่5 

      25,000           25,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปรับเกรดถนนลูกรัง บ้านสง
แคน หมู่ที่ 6 

      25,000           25,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปรับเกรดถนนลูกรังบ้าน
หนองเบ็ญ หมู่ที่ 7 และ
บ้านม่วย หมู่ที ่8 

      50,000           50,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนเอกชน                     

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

          260,000       260,000 



เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     

อุดหนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวด 

  5,000               5,000 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

      150,000           150,000 

อุดหนุนโครงการกิจกรรม
เนื่องในวันยาเสพติดโลก 

                10,000 10,000 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธ ี                 18,000 18,000 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

                20,000 20,000 

อุดหนุนประเพณีบุญคูนลาน   20,000               20,000 

อุดหนุนประเพณีสมมาน้ าคืน
เพ็งเส็งประทีป(ลอยกระทง) 

  5,000               5,000 

อุดหนุนโรงเรียนจตุรคาม
พัฒนาส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

            1,348,000     1,348,000 

รวม 8,774,131 90,000 70,000 1,926,660 1,272,940 350,000 6,530,655 80,000 11,591,300 30,685,686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


