
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

เขต/อําเภอ เกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม.7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล กู่กาสิงห์
  เขต/อําเภอ เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150

พืนที 0.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที 7 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์จึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,937,139.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,304,407.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,355,714.93 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 3,547,237.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 28,609,198.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 139,313.72 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 13,168.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 10,947.26 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 368,762.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 22,383.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,161,397.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,893,227.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 9,428,504.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,302,811.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 4,509,725.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 1,176,968.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 439,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 139,401.46 128,800.00 128,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,277.60 6,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 11,147.75 36,500.00 36,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 381,430.00 729,567.00 729,567.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,794.41 370,450.00 370,450.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 620,051.22 1,271,317.00 1,271,317.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,692,008.60 13,806,065.00 14,750,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,692,008.60 13,806,065.00 14,750,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 6,053,483.00 15,922,618.00 16,778,683.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 6,053,483.00 15,922,618.00 16,778,683.00

รวม 20,365,542.82 31,000,000.00 32,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 405,006.00 7,652,000.00 8,168,264.00

งบบุคลากร 10,836,591.00 13,108,860.00 13,994,866.00

งบดําเนินงาน 4,839,631.21 8,024,140.00 7,914,080.00

งบลงทุน 27,000.00 500,000.00 953,790.00

งบเงินอุดหนุน 783,000.00 1,715,000.00 1,769,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,891,228.21 31,000,000.00 32,800,000.00

รวม 16,891,228.21 31,000,000.00 32,800,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,139,988

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,353,920

แผนงานสาธารณสุข 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,507,656

แผนงานเคหะและชุมชน 2,674,172

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 276,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,168,264

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,800,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,323,756 1,537,882 8,861,638

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,234,236 1,537,882 5,772,118

งบดําเนินงาน 3,456,860 703,200 4,160,060

    ค่าตอบแทน 198,000 65,200 263,200

    ค่าใช้สอย 2,290,860 538,000 2,828,860

    ค่าวัสดุ 385,000 100,000 485,000

    ค่าสาธารณูปโภค 583,000 0 583,000

งบลงทุน 39,400 53,890 93,290

    ค่าครุภัณฑ์ 39,400 53,890 93,290

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 10,845,016 2,294,972 13,139,988

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 120,000 20,000 140,000

    ค่าใช้สอย 110,000 0 110,000

    ค่าวัสดุ 10,000 20,000 30,000

                                             รวม 120,000 20,000 140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,198,000 0 3,198,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,198,000 0 3,198,000

งบดําเนินงาน 165,000 1,450,920 1,615,920

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 80,000 578,300 658,300

    ค่าวัสดุ 40,000 872,620 912,620

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,540,000 1,540,000

    เงินอุดหนุน 0 1,540,000 1,540,000

                                             รวม 3,363,000 2,990,920 6,353,920

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 90,000 90,000

                                             รวม 130,000 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 757,956 0 757,956

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 757,956 0 757,956

งบดําเนินงาน 211,500 470,000 681,500

    ค่าตอบแทน 1,500 0 1,500

    ค่าใช้สอย 135,000 470,000 605,000

    ค่าวัสดุ 75,000 0 75,000

งบลงทุน 4,200 0 4,200

    ค่าครุภัณฑ์ 4,200 0 4,200

งบเงินอุดหนุน 64,000 0 64,000

    เงินอุดหนุน 64,000 0 64,000

                                             รวม 1,037,656 470,000 1,507,656



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,177,272 0 1,177,272

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,177,272 0 1,177,272

งบดําเนินงาน 540,600 0 540,600

    ค่าตอบแทน 70,600 0 70,600

    ค่าใช้สอย 280,000 0 280,000

    ค่าวัสดุ 190,000 0 190,000

งบลงทุน 156,300 700,000 856,300

    ค่าครุภัณฑ์ 156,300 0 156,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 700,000 700,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 1,874,172 800,000 2,674,172

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 266,000 266,000

    ค่าใช้สอย 266,000 266,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 276,000 276,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 340,000 20,000 360,000

    ค่าใช้สอย 340,000 20,000 360,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 340,000 50,000 390,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,168,264 8,168,264

    งบกลาง 8,168,264 8,168,264

                                             รวม 8,168,264 8,168,264



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,139,988

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,353,920

แผนงานสาธารณสุข 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,507,656

แผนงานเคหะและชุมชน 2,674,172

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 276,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,168,264

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,800,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอเกษตรวิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายบุญสี  สมพงษ์ผึง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อนุมัติ

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

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

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอ เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 14,557.00 10,600.00 0.00 % 10,600.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 124,444.46 117,200.00 0.00 % 117,200.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 139,401.46 128,800.00 128,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 12,177.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 12,277.60 6,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 10,647.75 35,000.00 0.00 % 35,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 11,147.75 36,500.00 36,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 381,430.00 729,567.00 0.00 % 729,567.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 381,430.00 729,567.00 729,567.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 53,794.41 370,450.00 0.00 % 370,450.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 75,794.41 370,450.00 370,450.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 331,232.51 559,000.00 7.33 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,807,465.68 7,672,795.00 4.26 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,988,420.30 1,952,795.00 2.42 % 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 37,666.15 75,300.00 6.24 % 80,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 889,863.38 1,007,200.00 48.93 % 1,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,887,116.82 1,672,000.00 1.67 % 1,700,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 13,716.63 61,500.00 5.69 % 65,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 33,553.25 86,000.00 0.00 % 86,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 666,898.00 719,475.00 -0.07 % 719,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 36,075.88 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 13,692,008.60 13,806,065.00 14,750,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 6,053,483.00 15,922,618.00 5.38 % 16,778,683.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 6,053,483.00 15,922,618.00 16,778,683.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 20,365,542.82 31,000,000.00 32,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 128,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการแจ้งยืนแบบ
แสดงเพือเสียภาษีเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 117,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการแจ้งยืนแบบเพือ
เสียภาษีเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการแจ้งยืนแบบเพือ
เสียภาษีเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูลเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการแจ้งยืนจด
ทะเบียนพาณิชย์เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีค่าปรับผิดสัญญา
เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 36,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีค่าเช่าหรือบริการ
สถานทีเท่ากับปีทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียเงิน
ฝากธนาคารเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 729,567 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 729,567 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 370,450 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 370,450 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ด
อืนๆเท่ากับปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,750,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือนเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ เพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิมขึน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิมขึน
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีสุรา เพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีสรรพสามิต เพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ เพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 86,000 บาท
ประมาณการตังไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 719,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายทีดิน ลดลง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,778,683 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,778,683 บาท

ประมาณการตังไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 598,320 598,320 0 % 598,320

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 2,404,800 2,404,800 0 % 2,404,800

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,684,630 2,732,400 5.9 % 2,893,680

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 130,000 132,000 90.91 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,593,380 1,141,000 -12.53 % 998,076

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 90,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 4,408,010 4,005,400 4,234,236

รวมงบบุคลากร 0 0 7,497,530 7,094,920 7,323,756

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 10,000 10,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 264,000 228,000 -26.32 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 28,254 25,000 20 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 302,254 263,000 198,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 2,063,756.98 2,883,816 -31.83 % 1,965,860

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 23,446.65 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 21,568 50,000 100 % 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0 0 2,000 10,000 -50 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบล 0 0 0 315,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 49,949.65 120,000 25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,160,721.28 3,428,816 2,290,860

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 21,472 150,000 0 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 7,970 25,000 -40 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 48,000 4.17 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 126,566.2 150,000 -20 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 9,979.5 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 23,990 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 189,977.7 418,000 385,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 466,749.97 500,000 -10 % 450,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,547.67 15,000 -20 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 91,475.48 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 560,773.12 636,000 583,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,213,726.1 4,745,816 3,456,860

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 8,400

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 22,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 39,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 39,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 12,000 -16.67 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 27,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 27,000 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 10,721,256.1 11,967,736 10,845,016
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 343,200 421,560 102.97 % 855,640

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 585,373 764,820 -27.36 % 555,582

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 84,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 928,573 1,228,380 1,537,882

รวมงบบุคลากร 0 0 928,573 1,228,380 1,537,882

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 3,200 19,200 187.5 % 55,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,200 24,200 65,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 60,000 30,000 1,426.67 % 458,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,700 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,700 70,000 538,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 28,925.05 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 33,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 61,925.05 120,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 135,825.05 214,200 703,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 14,700

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 22,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บาน (บานเปิด) 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 7,190

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 53,890

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 53,890

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,064,398.05 1,442,580 2,294,972

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 11,785,654.15 13,410,316 13,139,988

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 34,980 90,000 0 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าเบียเลียงเดินทางของสมาชิก อป
พร.ในการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบ
หมายในการช่วยเหลือประชาชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 34,980 110,000 110,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 34,980 120,000 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 34,980 120,000 120,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 34,980 140,000 140,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 935,071 2,333,760 4.56 % 2,440,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 28,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 111,713 642,680 -2.79 % 624,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 91,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,074,784 3,018,440 3,198,000

รวมงบบุคลากร 0 0 1,074,784 3,018,440 3,198,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 9,880 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 25,000 20 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 1,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 11,380 70,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,060 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,690 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 9,750 35,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 21,130 145,000 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 1,095,914 3,163,440 3,363,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 29,920 30,000 0 % 30,000

โครงการบัณฑิตน้อย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสือการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก

0 0 0 161,500 -25.26 % 120,700

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4 แห่ง 0 0 548,800 465,500 -14.59 % 397,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 578,720 747,000 578,300

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 641,343.06 936,624 -6.83 % 872,620

รวมค่าวัสดุ 0 0 641,343.06 936,624 872,620

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,220,063.06 1,683,624 1,450,920

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 768,000 1,596,000 -3.51 % 1,540,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 768,000 1,596,000 1,540,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 768,000 1,596,000 1,540,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 1,988,063.06 3,279,624 2,990,920

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 3,083,977.06 6,443,064 6,353,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000 130,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 90,000 130,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 90,000 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 306,500 518,760 6.96 % 554,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 31,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 113,610 157,080 -12.73 % 137,076

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 451,610 717,840 757,956

รวมงบบุคลากร 0 0 451,610 717,840 757,956
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 1,500 0 % 1,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,500 1,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 15,000 566.67 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการวันผ้◌ูสูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 115,000 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 75,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 191,500 211,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 4,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 4,200

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 4,200

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  08:37:01 หน้า : 10/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 64,000 0 % 64,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 64,000 64,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 64,000 64,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 451,610 973,340 1,037,656

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดซือเครืองกันหนาว 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการธรรมะในใจเพือวัยสูงอายุ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐาน (จปฐ.) 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจชุมขน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้มี
รายได้น้อย คนไร้ทีพึง ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมอบรมสัมมนาเพือ
พัฒนาศักยภาพให้กับกล่◌ุมสตรี 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 470,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 470,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 80,000 470,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 451,610 1,053,340 1,507,656
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 275,494 374,280 75.65 % 657,420

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 608,600 633,000 -34.31 % 415,812

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 62,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 884,094 1,049,280 1,177,272

รวมงบบุคลากร 0 0 884,094 1,049,280 1,177,272

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 33,200 51,000 24.71 % 63,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 40 % 7,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 33,200 56,000 70,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 13,091 10,000 2,400 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,091 20,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000 190,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 46,291 266,000 540,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 6,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองปัมซัมเมอร์ส 0 0 27,000 100,000 5 % 105,000

ค่าจัดซือตู้ควบคุมปัมนํา 0 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 27,000 100,000 156,300

รวมงบลงทุน 0 0 27,000 100,000 156,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 957,385 1,415,280 1,874,172

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  5 0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  7 0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างถนนดิน หม่◌ูที  1 บ้านก่◌ูกา
สิงห์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หม่◌ูที  6  บ้านสงแคน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที  6 บ้านสงแคน 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 1 บ้านกู่กาสิงห์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ก่อสร้างถนนดินบ้านสงแคน หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการก่อสร้างห้องนําภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์  0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามคัน
เสียว หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  หมู่
ที  ๖  บ้านสงแคน  0 0 0 20,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 12 0 0 0 0 100 % 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังในพืนที หมู่ที 10 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน 0 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 500,000 700,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000 700,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 500,000 800,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 957,385 1,915,280 2,674,172
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 66,000 20,000 100 % 40,000

โครงการจัดฝึกอบรมประชุมชีแจงทํา
ความเข้าใจเพือสร้างทัศนะคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกู่กาสิงห์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0 0 4,776 16,000 0 % 16,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,776 76,000 266,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,776 76,000 266,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 70,776 76,000 276,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 70,776 76,000 276,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 10,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 150,000 20 % 180,000

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0 0 96,840 45,000 77.78 % 80,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม  
6 คน อบต.กู่กาสิงห์คัพ ครังที 1/2559 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 96,840 240,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 96,840 290,000 340,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 96,840 290,000 340,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 5,000 50,000 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 101,840 350,000 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 52,360 170,000 -11.76 % 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 4,094,400 8.88 % 4,458,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,284,800 10.08 % 2,515,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 66,000 78,000 7.69 % 84,000

สํารองจ่าย 0 0 134,000 424,000 17.92 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 300,000 0 % 300,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 36,855 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 115,791 150,800 6.81 % 161,064

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  08:37:02 หน้า : 18/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบกลาง 0 0 405,006 7,502,000 8,168,264

รวมงบกลาง 0 0 405,006 7,502,000 8,168,264

รวมงบกลาง 0 0 405,006 7,502,000 8,168,264

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 405,006 7,502,000 8,168,264

รวมทุกแผนงาน 0 0 16,891,228.21 31,000,000 32,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอ เกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,845,016 บาท
งบบุคลากร รวม 7,323,756 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 598,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และค่า
ตอบแทนพิเศษให้กับ
    - นายก อบต. จํานวน  1 อัตราๆละ 23,900  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงินจํานวน 286,800  บาท

    - รองนายก อบต.จํานวน  2  อัตราๆละ 12,980  บาท  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงินจํานวน  311,520  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตังจ่ายเดือน
ละ 7,200  บาท จํานวน  12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
    - ประธานสภาท้องถิน
    - รองประธานสภาท้องถิน
    - สมาชิกสภาท้องถิน
    - เลขานุการสภาท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,234,236 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,893,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ดังนี
    - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    - นักบริหารงานทัวไป
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - นิติกร
    - นักทรัพยากรบุคคล
    - นักจัดการงานทัวไป
    - นักประชาสัมพันธ์
    - นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ,รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักงาน
ปลัด จํานวน  12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,076 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  6  อัตรา ดังนี
    - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
    - ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
    - คนงานทัวไป
    - พนักงานขับรถยนต์
    - พนักงานขับรถบรรทุกนํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 3,456,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซือ,ค่าผ่อนชําระบ้าน ของพนักงานส่วน
ตําบลสังกัดสํานักปลัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน และ
พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 2,290,860 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,965,860 บาท
- ค่าจัดทําเอกสาร ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเอกสาร เช่น แผนพัฒนาตําบล ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้ 100,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน ,พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  1,809,240  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างหนึงอย่างใด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000  บาท เพือ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเช่นค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ รวมทังค่าบริการซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะทีมานิเทศตรวจงานเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ตังไว้ 40,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับมอบ
หมายให้ไปปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์กร โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและความสําคัญ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบและในองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ
บํารุงซ่อมแซมเกียวกับสาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดิน
สอฯลฯ ใช้ในการปฏิบัิตราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ของรถจักรยานยนต์, รถ
ยนต์ส่วนกลาง, รถบรรทุกนํา ,รถอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเบนซิน, ดีเซล และนํามันเครือง ฯลฯ ของรถ
ยนต์ส่วนกลาง , รถบรรทุกนํา ,รถอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ค่าล้างอัดรูป
ภาพ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 583,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์, กิจการประปา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและค่าบริการสือสารอืนๆ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

งบลงทุน รวม 39,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน  4 ตัวๆ
ละ 2,100  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) เพือใช้ในสํานักงาน (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ปรินเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2560  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอํานวยศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างระดับอําเภอให้แก่ อบต.ทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเกษตรวิสัย เพือจ่ายตามโครงการงานรัฐ
พิธีต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,294,972 บาท
งบบุคลากร รวม 1,537,882 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,882 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4 อัตรา ดังนี
    ผู้อํานวยการคลัง
    นักวิชาการเงินและบัญชี
    เจ้าพนักงานพัสดุ
    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,582 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

งบดําเนินงาน รวม 703,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 55,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการคลัง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดส่วนการคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 538,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 458,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

-ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  368,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างใดอย่างหนึง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

-ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ในงานจัดเก็บรายได้ และงานอืนๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
งาน ตรวจเยียมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงานที อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ตามทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และบํารุงรักษาซ่อมแซมเกียวกับสาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อืนๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 53,890 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,890 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน  7 ตัวๆ
ละ 2,100  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงานจัดทําแผนทีภาษี และ
งานเกียวกับงานคลัง จํานวน  1  เครืองๆละ 22,000  บาท  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
.2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง
ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บาน (บานเปิด) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน (บานเปิด)  จํานวน  2  หลังๆ
ละ 5,000  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 7,190 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน  1  ตัวๆละ 7,190  บาท(ราคา
ตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสําคัญ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน
ค่าเบียเลียงเดินทางของสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบ
หมายในการช่วยเหลือประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงในการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือและเติมนํายาเคมีดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,363,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,198,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,198,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,440,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล
ดังนี
    ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    นักวิชาการศึกษา
    นักสันทนาการ
    นักจัดการงานทัวไป
    เจ้าพนักงานธุรการ
    ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  4 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
    - ตามภารกิจ  ตําแหน่ง
        ผช.เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
        ผช.ดูแลเด็ก                   จํานวน  2 อัตรา
    - พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง
        ผู้ดูแลเด็ก                    จํานวน  2  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน  12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
ส่วนการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการกระทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก ,ค่าระวางบรรทุก ,ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายต่างๆในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัีศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และบํารุงรักษาซ่อมแซมเกียวกับสาธารณูปโภค ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดิน
สอฯลฯ เพือใช้ในส่วนการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืนๆที
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4  แห่ง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,990,920 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,450,920 บาท
ค่าใช้สอย รวม 578,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสือการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก

จํานวน 120,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนรายหัวสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน 71 คนๆ
ละ 1,700  บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4 แห่ง จํานวน 397,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน  71 คน ซึงได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษาในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน เพือให้ได้
รับอาหารกลางวันอย่างพอเพียง ทัวถึงแและมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึนต่อไป โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลาง
วัน โดยจัดสรรดังนี
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างศรีวิลัย    จํานวน  18  คน 
จํานวน  100,800 บาท
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงศรีไพรวัลย์  จํานวน  18  คน
จํานวน  100,800  บาท
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรตรึงษ์          จํานวน  24  คน
จํานวน  134,400  บาท
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจธรรมาราม  จํานวน  11 คน
จํานวน   61,600  บาท
ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 872,620 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 872,620 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม)ให้กับนักเรียนระดับชันเด็กเล็ก ชันอนุบาลและชันประถมศึกษา
ปีที 1-ปีที 6 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ จํานวน 385 คน นมกล่องๆละ 8 บาท จํานวน 76 วัน นมถุงๆละ 7
 บาท จํานวน  184 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ) เป็นจํานวนเงิน  728,064  บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

    - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กู่กาสิงห์ จํานวน  71  คน นมกล่องๆละ 8 บาท จํานวน  76  วัน นมถุงๆ
ละ 7 บาท จํานวน  204 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)เป็นจํานวนเงิน 144,556  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 385  คนๆละ 20  บาท จํานวน  200  วัน (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)เป็นจํานวน
เงิน 1,540,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายวิทยาศาสตร์และนํายาในการฉีดพ่นกําจัดยุง ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,037,656 บาท
งบบุคลากร รวม 757,956 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 757,956 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 554,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ดังนี
    - ผู้อํานวยการกองส่วนสวัสดิการสังคม
    - นักพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์  จํานวน  12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,076 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนา
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 211,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน  ตังไว้  40,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน อบรม
สัมมนาและประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์

- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  60,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมากระทําการอย่างหนึงอย่างใด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก  ฯลฯตลอดจนเอกสารอืนๆ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี อุปกรณ์
สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผง
หมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน รวม 4,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน  2  ตัวๆ
ละ 2,100  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์
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งบเงินอุดหนุน รวม 64,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 64,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 64,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน  8 หมู่บ้านๆละ 8,000  บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ.2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการจัดซือเครืองกันหนาว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการจัดซือเครืองกันหนาว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการธรรมะในใจเพือวัยสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการตามโครงการธรรมะในใจ
เพือผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ.) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบันทึกข้อมูล
ค่าประมวลผล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจชุมขน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจชุมชน
ตําบลกู่กาสิงห์ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้มีรายได้น้อย คนไร้ทีพึง ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และคนไร้ทีพึง ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,874,172 บาท
งบบุคลากร รวม 1,177,272 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,177,272 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 657,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี
    - ผู้อํานวยการกองช่าง
    - ช่างไฟฟ้า
    - เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,812 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
       ผช.ช่างเขียนแบบ
       ผช.ช่างไฟฟ้า
       ผช.ช่างประปา
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,040 บาท
เพือจ่ายเเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 540,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
ส่วนโยธา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่าาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า
และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างหนึงอย่างใด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้สํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก
เส้น ท่อนําประปา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 156,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 156,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน  3  ตัวๆ
ละ 2,100  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองปัมซัมเมอร์ส จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง
ม้า จํานวน 3 เครือง (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมช
ค่าจัดซือตู้ควบคุมปัมนํา จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ควบคุมปัมนํา ชนิดสังงานด้วยลูก
ลอย จํานวน  9  ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 800,000 บาท
งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  5 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 จากบ้านนายสถิตย์ อุป
ชิต ถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออก ขนาดถนน
ยาว 40 เมตร กว้าง 5 เมตร สูงเฉลีย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต
.กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที  7 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร จากสีแยกบ้านนาง
พรม ตามแบบ อบต.กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร จากถนน คสล
.เดิม บ้านนายหนัก บุญญาชีพ ตามแบบ อบต.กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที  6 บ้านสงแคน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 6 บ้านสงแคน ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 232 เมตร คันทางสูงเฉลีย  0.50  เมตร ตาม
แบบ อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 1 บ้านกู่กาสิงห์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที  1 บ้านกู่กาสิงห์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร สูงเฉลีย 0.40  เมตร เริมต้นจากทีนา
นายบุญทัน มาสสําโรง ไปทางทิศตะวันตก ตามแบบที อบต.กําหนด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
ก่อสร้างถนนดินบ้านสงแคน หมู่ที 6 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินบ้านสงแคน หมู่ที 6  ถนนขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร  สูงเฉลีย 0.50 เมตร จากสามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน นายสายันต์ เชิดชู ไปทางทิศใต้ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 จากเขตเทศบาลไปทางทิศ
เหนือตามคันเสียวไปทางทีนา นางมนูญ ตาสําโรง ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 จากเขตเทศบาลไปทางที
นา นายประภาส นามเขต ขนาดถนน
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 800  เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามคันเสียว หมู่ที 2 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังตามคันเสียว หมู่ที 2 จากทางหลวง
ชนบทไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลีย 0.10เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 12 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 12 จากหอถังประปาไปทาง
ตะวันออก  ขนาดถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 800  เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 9 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 9 จากเขตเทศบาลไปทางสระ
แก   ขนาดถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว 700  เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ซ่อมแซมถนนลูกรังในพืนที หมู่ที 10 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 10  จากสีแยกบ้าน อบต
.สมบัติ บัวสิงห์ไปทางตะวันออก  ขนาดถนน
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 800  เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าฯ เพือขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที  11 และหมู่ที  13 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 276,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานโครงการ "สุข 8 ประการ
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่นจัดกิจกรรม
เพือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึงเป็นสถาบันทีสําคัญของชาติ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการจัดฝึกอบรมประชุมชีแจงทําความเข้าใจเพือสร้างทัศนะคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดฝึกอบรมประชุมชี
แจงทําความเข้าใจเพือสร้างทัศนะคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอย่◌ูร่วม
กันอย่างสมานฉันท์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพใน
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลก่◌ูกาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมและแผนชุมชนเพือการพัฒนาท้อง
ถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเกษตรวิสัย เพือจ่ายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนืองในวันยาเสพติดโลก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานแข่งขันกีฬา อบต.กู่กาสิงห์
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด  ตังไว้  5,000  บาท
- อุดหนุนประเพณีสมมานําคืนเพ็งเส็งประทีป(ลอยกระทง) ตังไว้ 5,000
  บาท
- อุดหนุนประเพณีบุญคูนลาน ตังไว้  20,000  บาท 
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด,งานประเพณี
สมมานําคืนเพ็งเส็งประทีป(ลอยกระทง) และงานประเพณีบุญคูนลาน ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,168,264 บาท
งบกลาง รวม 8,168,264 บาท
งบกลาง รวม 8,168,264 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,458,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,515,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังผู้ป่วยติดเชือ ในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลางงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินของประชาชนตามความเหมาะ
สม เช่น เหตุอุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
- เงินสมทบกองทุน สปสช.ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน สปสช.ตําบลกู่กาสิงห์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.กู่กาสิงห์ ตังไว้  200,000
  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.กู่กาสิงห์ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 161,064 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,458,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,064

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,515,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 415,812 137,076 624,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 62,040 24,000 91,080

เงินเดือนพนักงาน 657,420 554,880 2,440,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 1,500 30,000

ค่าเช่าบ้าน 63,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 250,000 100,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,458,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,064

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,515,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,404,800 2,404,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 598,320 598,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,553,658 2,731,266

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 175,140 352,260

เงินเดือนพนักงาน 3,749,320 7,401,820

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 420,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 78,500

ค่าเช่าบ้าน 223,200 286,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,423,860 2,793,860

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 30,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าเบียเลียงเดินทาง
ของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าทีตามที
ได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
โครงการ "สุข 8 
ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 180,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 80,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 50,000

โครงการจัดซือเครือง
กันหนาว 100,000

โครงการจัดฝึกอบรม
ประชุมชีแจงทําความ
เข้าใจเพือสร้างทัศนะ
คติและจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

50,000

โครงการธรรมะในใจ
เพือวัยสูงอายุ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

90,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 180,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าเบียเลียงเดินทาง
ของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าทีตามที
ได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน

20,000 20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ "สุข 8 
ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 180,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 80,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 50,000

โครงการจัดซือเครือง
กันหนาว 100,000

โครงการจัดฝึกอบรม
ประชุมชีแจงทําความ
เข้าใจเพือสร้างทัศนะ
คติและจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

50,000

โครงการธรรมะในใจ
เพือวัยสูงอายุ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 
(จปฐ.)

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
ชุมขน 150,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้มี
รายได้น้อย คนไร้ทีพึง 
ผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลกู่กาสิงห์

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
"รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

20,000

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 16,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสือการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก

120,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 
(จปฐ.)

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 20,000 20,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
ชุมขน 150,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้มี
รายได้น้อย คนไร้ทีพึง 
ผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลกู่กาสิงห์

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
"รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

20,000

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 16,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสือการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก

120,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

30,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  4 
แห่ง

397,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 15,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 872,620

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 50,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 6,300 4,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

30,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  4 
แห่ง

397,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 50,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 135,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 872,620

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 290,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 465,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 1,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 23,100 33,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์

ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  
บาน (บานเปิด)

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองปัม
ซัมเมอร์ส 105,000

ค่าจัดซือตู้ควบคุมปัม
นํา 45,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที  5 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที  7 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที 8 100,000

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที  
6 บ้านสงแคน 30,000

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 
1 บ้านกู่กาสิงห์ 50,000

ก่อสร้างถนนดินบ้าน
สงแคน หมู่ที 6 20,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 3 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 4 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังตามคันเสียว 
หมู่ที 2

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล

22,000 22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1

22,000 22,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 9,000 9,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  
บาน (บานเปิด) 10,000 10,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 7,190 7,190

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองปัม
ซัมเมอร์ส 105,000

ค่าจัดซือตู้ควบคุมปัม
นํา 45,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที  5 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที  7 100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที 8 100,000

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที  
6 บ้านสงแคน 30,000

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 
1 บ้านกู่กาสิงห์ 50,000

ก่อสร้างถนนดินบ้าน
สงแคน หมู่ที 6 20,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 3 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 4 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังตามคันเสียว 
หมู่ที 2

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที 12 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที 9 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
พืนที หมู่ที 10 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 64,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 10,000 100,000 1,540,000

รวม 8,168,264 20,000 390,000 276,000 2,674,172 1,507,656 130,000 6,353,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที 12 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที 9 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
พืนที หมู่ที 10 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 64,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 1,690,000

รวม 140,000 13,139,988 32,800,000
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