
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

เขต/อําเภอ เกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด

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

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

พื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์จึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 4,110,210.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,803,032.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,496,093.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 3,567,237.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 29,085,702.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 111,541.04 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,732.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 18,149.89 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 379,978.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 130,527.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,916,124.23 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,523,650.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 4,130,370.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 1,842,762.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 1,110,702.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 1,121,956.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 22,750.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 32,200.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 139,313.72 128,800.00 145,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,168.00 6,000.00 13,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,947.26 36,500.00 11,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 368,762.00 729,567.00 370,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,383.00 370,450.00 23,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 554,573.98 1,271,317.00 562,900.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,161,397.17 14,750,000.00 14,224,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,161,397.17 14,750,000.00 14,224,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,893,227.00 16,778,683.00 15,610,029.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,893,227.00 16,778,683.00 15,610,029.00

รวม 28,609,198.15 32,800,000.00 30,396,929.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,500,611.00 8,168,264.00 8,586,669.00

งบบุคลากร 4,468,745.00 13,994,866.00 12,081,980.00

งบดําเนินงาน 1,411,308.05 7,914,080.00 7,289,480.00

งบลงทุน 0.00 953,790.00 346,800.00

งบเงินอุดหนุน 439,000.00 1,769,000.00 1,652,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 9,819,664.05 32,800,000.00 29,956,929.00

รวม 9,819,664.05 32,800,000.00 29,956,929.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,373,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,249,000

แผนงานสาธารณสุข 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,290,020

แผนงานเคหะและชุมชน 1,832,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 176,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,586,669

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,956,929



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,211,520 1,031,280 7,242,800

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,122,000 1,031,280 4,153,280

งบดําเนินงาน 3,268,000 773,400 4,041,400

    ค่าตอบแทน 238,000 40,000 278,000

    ค่าใช้สอย 1,875,000 633,400 2,508,400

    ค่าวัสดุ 550,000 100,000 650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 605,000 0 605,000

งบลงทุน 46,800 0 46,800

    ค่าครุภัณฑ์ 46,800 0 46,800

งบเงินอุดหนุน 42,000 0 42,000

    เงินอุดหนุน 42,000 0 42,000

                                             รวม 9,568,320 1,804,680 11,373,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 40,000 20,000 60,000

    ค่าใช้สอย 40,000 0 40,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

                                             รวม 40,000 20,000 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,159,420 0 3,159,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,159,420 0 3,159,420

งบดําเนินงาน 234,000 1,415,580 1,649,580

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 184,000 578,200 762,200

    ค่าวัสดุ 20,000 837,380 857,380

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,440,000 1,440,000

    เงินอุดหนุน 0 1,440,000 1,440,000

                                             รวม 3,393,420 2,855,580 6,249,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 90,000 90,000

                                             รวม 130,000 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 974,520 0 974,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 974,520 0 974,520

งบดําเนินงาน 215,500 100,000 315,500

    ค่าตอบแทน 15,000 0 15,000

    ค่าใช้สอย 175,500 100,000 275,500

    ค่าวัสดุ 25,000 0 25,000

                                             รวม 1,190,020 100,000 1,290,020



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 705,240 0 705,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 705,240 0 705,240

งบดําเนินงาน 687,000 0 687,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 292,000 0 292,000

    ค่าวัสดุ 295,000 0 295,000

งบลงทุน 0 300,000 300,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                                             รวม 1,392,240 440,000 1,832,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 176,000 176,000

    ค่าใช้สอย 176,000 176,000

                                             รวม 176,000 176,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 210,000 0 210,000

    ค่าใช้สอย 210,000 0 210,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 210,000 30,000 240,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,586,669 8,586,669

    งบกลาง 8,586,669 8,586,669

                                             รวม 8,586,669 8,586,669



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,373,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,249,000

แผนงานสาธารณสุข 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,290,020

แผนงานเคหะและชุมชน 1,832,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 176,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,586,669

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,956,929

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอเกษตรวิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,956,929 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
29,956,929 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อนุมัติ

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

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

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



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอ เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 8,286.00 20,766.00 10,600.00 95.28 % 20,700.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 93,552.30 117,747.72 117,200.00 5.80 % 124,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 400.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 102,238.30 139,313.72 128,800.00 145,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 12,177.60 12,000.00 5,000.00 140.00 % 12,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,168.00 500.00 140.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 12,277.60 13,168.00 6,000.00 13,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 500.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

     ดอกเบี้ย 0.00 10,647.75 10,947.26 35,000.00 -68.57 % 11,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 11,147.75 10,947.26 36,500.00 11,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 381,430.00 368,762.00 729,567.00 -49.28 % 370,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 381,430.00 368,762.00 729,567.00 370,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

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

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 53,794.41 22,383.00 370,450.00 -93.79 % 23,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 75,794.41 22,383.00 370,450.00 23,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 331,232.51 256,698.83 600,000.00 -56.67 % 260,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,807,465.68 8,008,933.31 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,988,420.30 1,705,498.08 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 37,666.15 39,916.84 80,000.00 -50.00 % 40,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 889,863.38 968,946.32 1,500,000.00 -35.33 % 970,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,887,116.82 2,335,686.80 1,700,000.00 35.29 % 2,300,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 13,716.63 35,630.64 65,000.00 -38.46 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 33,553.25 30,182.35 86,000.00 -59.30 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 666,898.00 701,382.00 719,000.00 -2.64 % 700,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 36,075.88 78,522.00 0.00 100.00 % 79,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,692,008.60 14,161,397.17 14,750,000.00 14,224,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 6,053,483.00 13,893,227.00 16,778,683.00 -6.97 % 15,610,029.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 6,053,483.00 13,893,227.00 16,778,683.00 15,610,029.00

รวมทุกหมวด 0.00 20,328,379.66 28,609,198.15 32,800,000.00 30,396,929.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,396,929   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 145,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,700 บาท
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบ
แสดงเพื่อเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 124,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบ
แสดงเพื่อเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นแบบ
แสดงเพื่อเสียภาษีเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 13,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียม
เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการแจ้งยื่นจด
ทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 11,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี่้ยเงิน
ฝากตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 370,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 370,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชน์ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 23,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,224,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 260,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
กับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 970,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 79,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,610,029 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,610,029 บาท

ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตํ่า
กว่าปีที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 513,540.00 149,580.00 598,320.00 0 % 598,320

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 21,600.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 1,364,880.00 579,600.00 2,404,800.00 0 % 2,404,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 1,878,420.00 750,780.00 3,089,520.00 3,089,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,958,995.00 1,075,550.00 2,893,680.00 3.33 % 2,990,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 95,000.00 51,000.00 198,000.00 -33.33 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,251,358.00 419,190.00 996,076.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 92,480.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,305,353.00 1,545,740.00 4,180,236.00 3,122,000

รวมงบบุคลากร 0.00 5,183,773.00 2,296,520.00 7,269,756.00 6,211,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 160,500.00 52,000.00 168,000.00 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์

อําเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,254.00 17,219.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 163,754.00 69,219.00 198,000.00 238,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,063,756.98 331,430.00 1,479,860.00 -100 % 0

ค่าจัดทําเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,510,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 23,446.65 6,230.00 50,000.00 -40 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 27,720.00 11,728.00 95,000.00 5.26 % 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

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

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบล 0.00 0.00 158,400.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 49,949.65 20,860.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,166,873.28 529,648.00 1,799,860.00 1,875,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 21,472.00 33,775.00 120,000.00 66.67 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 7,970.00 2,905.00 15,000.00 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 6,000.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 126,566.20 44,925.50 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 9,979.50 0.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 23,990.00 13,700.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 189,977.70 101,305.50 385,000.00 550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 466,749.97 171,226.64 450,000.00 0 % 450,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 2,547.67 505.04 12,000.00 0 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 91,475.48 26,641.97 120,000.00 18.33 % 142,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 560,773.12 198,373.65 583,000.00 605,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,081,378.10 898,546.15 2,965,860.00 3,268,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,400.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 51,400.00 46,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 51,400.00 46,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันยา
เสพติดโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 15,000.00 42,000.00 42,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 15,000.00 42,000.00 42,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 7,275,151.10 3,210,066.15 10,329,016.00 9,568,320

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 343,200.00 157,160.00 909,640.00 8.76 % 989,280

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 585,373.00 247,605.00 555,582.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 84,660.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 928,573.00 404,765.00 1,591,882.00 1,031,280

รวมงบบุคลากร 0.00 928,573.00 404,765.00 1,591,882.00 1,031,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,200.00 0.00 55,200.00 -45.65 % 30,000

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,200.00 0.00 65,200.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 628,000.00 -100 % 0

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 15,720.00 36,000.00 115 % 77,400

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,700.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,700.00 15,720.00 694,000.00 633,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 28,925.05 0.00 42,000.00 42.86 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 33,000.00 0.00 58,000.00 -31.03 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 61,925.05 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 75,825.05 15,720.00 859,200.00 773,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 14,700.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2  บาน (บานเปิด) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 7,190.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 67,890.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 67,890.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 1,004,398.05 420,485.00 2,518,972.00 1,804,680

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 8,279,549.15 3,630,551.15 12,847,988.00 11,373,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 31,680.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 31,680.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 20,020.00 50,980.00 58,320.00 -100 % 0

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการช่วยเหลือประชาชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,020.00 50,980.00 78,320.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,020.00 50,980.00 120,000.00 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 20,020.00 50,980.00 120,000.00 40,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 20,020.00 50,980.00 140,000.00 60,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 935,071.00 880,100.00 2,440,200.00 6.23 % 2,592,240

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 28,000.00 17,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 111,713.00 250,490.00 624,720.00 -24.58 % 471,180

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 91,080.00 -40.71 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,074,784.00 1,148,090.00 3,198,000.00 3,159,420

รวมงบบุคลากร 0.00 1,074,784.00 1,148,090.00 3,198,000.00 3,159,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 9,880.00 14,400.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,600.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,500.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 11,380.00 20,000.00 80,000.00 184,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 4,060.00 5,560.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,690.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,750.00 5,560.00 40,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 15,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 21,130.00 25,560.00 155,000.00 234,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 13,500.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 26,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 1,095,914.00 1,173,650.00 3,393,000.00 3,393,420

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 29,920.00 29,900.00 30,000.00 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

0.00 0.00 0.00 120,700.00 8.45 % 130,900

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4 แห่ง 0.00 548,800.00 118,300.00 397,600.00 -5.11 % 377,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 578,720.00 148,200.00 578,300.00 578,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 641,343.06 0.00 872,620.00 -4.04 % 837,380

รวมค่าวัสดุ 0.00 641,343.06 0.00 872,620.00 837,380

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,220,063.06 148,200.00 1,450,920.00 1,415,580

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 768,000.00 399,000.00 1,540,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนจตุรคามพัฒนาสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,440,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 768,000.00 399,000.00 1,540,000.00 1,440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 768,000.00 399,000.00 1,540,000.00 1,440,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 1,988,063.06 547,200.00 2,990,920.00 2,855,580

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 3,083,977.06 1,720,850.00 6,383,920.00 6,249,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 9/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 88,000.00 90,000.00 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 88,000.00 90,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 88,000.00 130,000.00 130,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 88,000.00 130,000.00 130,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 88,000.00 130,000.00 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 306,500.00 213,580.00 554,880.00 68.06 % 932,520

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 31,500.00 17,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 113,610.00 52,030.00 137,076.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 451,610.00 283,110.00 757,956.00 974,520

รวมงบบุคลากร 0.00 451,610.00 283,110.00 757,956.00 974,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 114.29 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 7,000.00 15,000

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 10/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 352,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

ค่าลงทะเบียนในการประชุมอบรมสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 100,000.00 0.00 407,000.00 175,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 75,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 100,000.00 0.00 489,000.00 215,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 11/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 64,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 64,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 551,610.00 283,110.00 1,315,156.00 1,190,020

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการธรรมะในใจเพื่อวัยสูงอายุ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐาน (จปฐ.) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจชุมขน 0.00 0.00 0.00 144,500.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้มี
รายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 464,500.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 464,500.00 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 464,500.00 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 551,610.00 283,110.00 1,779,656.00 1,290,020

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 12/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 275,494.00 161,410.00 657,220.00 0.92 % 663,240

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 3,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 608,600.00 158,090.00 416,012.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 62,040.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 884,094.00 323,000.00 1,177,272.00 705,240

รวมงบบุคลากร 0.00 884,094.00 323,000.00 1,177,272.00 705,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 33,200.00 15,750.00 67,600.00 37.57 % 93,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 33,200.00 15,750.00 74,600.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 13,091.00 0.00 246,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 13,091.00 0.00 276,000.00 292,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 87,900.00 13.77 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 220 % 160,000

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 13/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 32,100.00 -37.69 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 190,000.00 295,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 46,291.00 15,750.00 540,600.00 687,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มซัมเมอร์ส 0.00 27,000.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปัมนํ้า 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 27,000.00 0.00 156,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 27,000.00 0.00 156,300.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 957,385.00 338,750.00 1,874,172.00 1,392,240

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  5 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  7 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่  6 บ้านสงแคน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านกู่กาสิงห์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ก่อสร้างถนนดินบ้านสงแคน หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 14/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามคัน
เสียว หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่  8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 700,000.00 300,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 700,000.00 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 140,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 800,000.00 440,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 957,385.00 338,750.00 2,674,172.00 1,832,240

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 15/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 66,000.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงทํา
ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนะคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและคนไร้ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

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

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกู่กาสิงห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 0.00 4,776.00 0.00 16,000.00 0 % 16,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 70,776.00 0.00 266,000.00 176,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 70,776.00 0.00 266,000.00 176,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 70,776.00 0.00 276,000.00 176,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 70,776.00 0.00 276,000.00 176,000

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:45 หน้า : 16/19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 134,500.00 60,000.00 66.67 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0.00 96,840.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม  
6 คน อบต.กู่กาสิงห์คัพ ครั้งที่ 1/2559 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 96,840.00 159,500.00 90,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 96,840.00 159,500.00 90,000.00 210,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 96,840.00 159,500.00 90,000.00 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบุญคูณลาน สืบสานประเพณี
ของดีเมืองเกษ ครั้งที่ 8 ( 2561) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000.00 25,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุดหนุนประเพณีบุญคูณลาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนประเพณีสมมานํ้าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 5,000.00 25,000.00 50,000.00 30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 101,840.00 184,500.00 140,000.00 240,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ "รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 52,360.00 38,637.00 150,000.00 0 % 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 2,013,400.00 4,452,000.00 10.06 % 4,900,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,132,800.00 2,515,200.00 6.11 % 2,668,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 66,000.00 39,000.00 90,000.00 33.33 % 120,000

สํารองจ่าย 0.00 134,000.00 126,000.00 740,000.00 -59.46 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกู่
กาสิงห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 36,855.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 115,791.00 150,774.00 161,064.00 -8.19 % 147,869

รวมงบกลาง 0.00 405,006.00 3,500,611.00 8,408,264.00 8,586,669

รวมงบกลาง 0.00 405,006.00 3,500,611.00 8,408,264.00 8,586,669

รวมงบกลาง 0.00 405,006.00 3,500,611.00 8,408,264.00 8,586,669

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 405,006.00 3,500,611.00 8,408,264.00 8,586,669

รวมทุกแผนงาน 0.00 13,470,163.21 9,797,352.15 32,800,000.00 29,956,929
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
อําเภอ เกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,956,929 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,568,320 บาท

งบบุคลากร รวม 6,211,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 598,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และค่า
ตอบแทนพิเศษให้กับ
    นายก อบต.  จํานวน  1  อัตรา ๆละ 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  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
    ประธานสภาท้องถิ่น
    รองประธานสภาท้องถิ่น
    สมาชิกสภาท้องถิ่น
    เลขานุการสภาท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,122,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    นักบริหารงานทั่วไป
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    นักทรัพยากรบุคคล
    นักจัดการงานทั่วไป
    นักประชาสัมพันธ์
    นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และ หัวหน้าสํานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 3,268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ/ค่าผ่อนชําระบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,875,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเอกสาร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล และค่าธรรมเนียมต่างๆที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน ตรวจเยี่ยมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงานที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.)หน้าที่   ลําดับที่
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและความ
สําคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เช่นค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 163
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทร์พย์สิน คุรุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ปากกา  กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ของรถจักรยานยนต์, รถ
ยนต์ส่วนกลาง,รถบรรทุกนํ้า , รถอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเบนซิล, ดีเซลและนํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ของรถ
ยนต์ส่วนกลาง,รถบรรทุกนํ้า,รถอเนกประสงค์,รกกู้ชีพ ,ครื่องตัด
หญ้า และเครื่องพ่นหมอกควัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี อุปกรณ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ผงหมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผน งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 605,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ และกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กา
สิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและค่าบริการสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 46,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 46,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบพับ  จํานวน  26  ตัวๆละ 1,800
 บาท(ราคาตามท้องตลาด) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -หน้าโต๊ะไม้ตันปิดผิวด้วยโฟเมก้ากันนํ้า
    -ขาโต๊ะเหล็กขนาด 1.2 นิ้ว หนา 1 มม.ซุบโครเมี่ยม
    -ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้
    -ความสูงมาตรฐาน 75 ซม.
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2564)หน้าที่  165 ลําดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป

งบเงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเกษตรวิสัย เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี จํานวน 12,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเกษตรวิสัย เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,804,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,031,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,031,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
    ผู้อํานวยการคลัง
    นักวิชาการเงินและบัญชี
    เจ้าพนักงานพัสดุ
    เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 773,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการคลัง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 633,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในงานจัดเก็บรายได้ และงาน
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล และค่าธรรมเนียมต่างๆที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน ตรวจเยี่ยมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงานที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 77,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.กู่กาสิงห์  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์ 2561
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม  หน้า 2 ลําดับที่ 8 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทร์พย์สิน คุรุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ปากกา  กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมายในการช่วยเหลือประชาชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและเติมนํ้ายาเคมีดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วันที่พิมพ์ : 5/6/2562  12:24:47 หน้า : 6/17



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,393,420 บาท

งบบุคลากร รวม 3,159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,159,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,592,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
       ผู้อํานวยการกองการศึกษา
       นักวิชาการศึกษา
       นักจัดการงานทั่วไป
       นักสันทนาการ
       เจ้าพนักงานธุรการ
       ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   ดังนี้
    ตามภารกิจ ตําแหน่ง
         ผช.ดูแลเล็ก              จํานวน  2  อัตรา
    พนักงานจ้างทั่วไป    ตําแหน่ง
        ผู้ดูแลเด็ก           จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน ตรวจเยี่ยมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงานที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทร์พย์สิน คุรุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ผงหมึก
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผน งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  แห่ง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,855,580 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,415,580 บาท

ค่าใช้สอย รวม 578,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัล  ค่าประกอบ
อาหาร  ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 110  ลําดับที่ 68
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

จํานวน 130,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนรายหัวสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ คนละ 1,700
  บาท(ตามหนังสือสั่งการกรมฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4 แห่ง จํานวน 377,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน  77 คน ในอัตราคน
ละ 20  บาท จํานวน  245 วัน เพื่อให้ได้รับอาหารกลางวันอย่างพอ
เพียง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและโภชนาการ
ของเด็กให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป(ตาม
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 837,380 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 837,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    -ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6 โรงเรียนจตุคามพัฒนา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกู่
กาสิงห์ จํานวน 360 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260  วัน เว้นวัน
เสาร์ - อาทิตย์ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  เป็นเงิน
จํานวน  689,832 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

    -ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน 77 คนๆละ  7.37 บาท จํานวน  260
  วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นจํานวน
เงิน  147,547.40 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนจตุรคามพัฒนาสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  360  คนๆละ  20  บาท จํานวน  200  วัน(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายวิทยาศาสตร์และนํ้ายาในการฉีดพ่นกําจัดยุง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,190,020 บาท

งบบุคลากร รวม 974,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 974,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 932,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
    ผู้อํานวยการกองส่วนสวัสดิการสังคม
    นักพัฒนาชุมชน
    นักจัดการงานทั่วไป
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 215,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 175,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาะกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าลงทะเบียนในการประชุมอบรมสัมมนา จํานวน 36,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาและประชุม สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน แปรงทาสี อุปกรณ์
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ผง
หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการวันผู้สุ
งอายุ  เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่ารางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร  ฯลฯ  
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 110  ลําดับที่  68
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,392,240 บาท

งบบุคลากร รวม 705,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 663,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
    ผู้อํานวยการกองช่าง
    ช่างไฟฟ้า
    เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 252,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก
เส้น ท่อนํ้าประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํารวจ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เพื่อใช้ในงานช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 440,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 จํานวน 50,000 บาท
เส้นทางสายหนองมะผิวจากสี่แยกถนนคสล.ไปทางทิศใต้ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร คันทางสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กู่กาสิงห์) 
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 137 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จํานวน 50,000 บาท
เส้นทางสายจากเขตเทศบาลตําบลกู่กาสิงห์ไปทางทิศเหนือตามคันลําเสียว
ทางที่นา นางมนูญ  ตาสําโรง  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร 
งบประมาณก่อสร้าง  50,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์) 
    เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 132
  ลําดับที่ 139 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จํานวน 50,000 บาท
เส้นทางสายจากเขตที่นานายประภาส  นามเขต ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตรยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์) 
    เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 132
  ลําดับที่ 139 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามคันเสียว หมู่ที่ 2 จํานวน 50,000 บาท
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตรงบประมาณก่อสร้าง  50,000
 บาท (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
    เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้าที่ 132 ลําดับ
ที่ 139 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  8 จํานวน 50,000 บาท
เส้นทางสายหนองข้าวผิวไปถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท กู่กา
สิงห์-โพนโพธิ์ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร   งบ
ประมาณก่อสร้าง  50,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์) 
    เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 132
  ลําดับที่ 139 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จํานวน 50,000 บาท
เส้นทางสายจากเขตเทศบาลตําบลกู่กาสิงห์ไปทางสระแกปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กู่กาสิงห์)
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 132
  ลําดับที่ 139 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 140,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 1,5,6,10,12
    ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 99
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 176,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 176,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 176,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "สุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ "สุข 8
 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจัด
สถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ   
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 104  ลําดับที่  53
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่นจัดกิจกรรม
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่สําคัญของชาติ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่
พึ่ง เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเอกสาร ฯลฯ
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 110  ลําดับที่  69
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ  เช่น วัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่  ฯลฯ
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 93  ลําดับที่  15
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมและแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร   ค่าอาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายอื่น  ฯลฯ 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 92  ลําดับที่  8
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่ารางวัล  ค่ากรรมการตัดสิน  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 90  ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนนทนาการ
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าเวชภัณฑ์ยา   ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 90  ลําดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนนทนาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนประเพณีบุญคูณลาน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนประเพณีสมมานํ้าคืนเพ็งเส็งประทีป จํานวน 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการ"รักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"   เช่น  ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม  ค่าป้าย  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้  ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 126 ลําดับที่  130
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,586,669 บาท

งบกลาง รวม 8,586,669 บาท
งบกลาง รวม 8,586,669 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,668,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วยฉุกเฉินของประชาชนตามความเหมาะ
สม เช่น เหตุอุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.ตําบลกู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกู่กาสิงห์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชม อบต.กู่กาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 147,869 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
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

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
กู่กาสิงห์

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,900,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

147,869

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,668,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 471,180

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000

เงินเดือนพนักงาน 663,240 932,520 2,592,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 15,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
กู่กาสิงห์

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,900,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

147,869

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,668,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,404,800 2,404,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 598,320 598,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 471,180

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000

เงินเดือนพนักงาน 3,979,280 8,167,280

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 300,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 92,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 93,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 252,000 94,000

ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์

ค่าจัดทําเอกสาร

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 94,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ
ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุมอบรมสัมมนา 36,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000 30,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน

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

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 198,000 291,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 346,000

ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ 10,000 10,000

ค่าจัดทําเอกสาร 10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,846,000 1,846,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 94,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 110,000 110,000

ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุมอบรมสัมมนา 36,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 200,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 77,400 77,400

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน

40,000 40,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ "สุข 8 
ประการด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 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

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 60,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและคนไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
"รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 16,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

130,900

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  4 
แห่ง

377,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 15,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 60,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 20,000 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและคนไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
"รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 16,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

130,900

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  4 
แห่ง

377,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 190,000 315,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000 20,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 837,380

วัสดุก่อสร้าง 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,000 10,000

วัสดุสํานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 
7 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังตามคันเสียว 
หมู่ที่ 2

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 195,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 110,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 837,380

วัสดุก่อสร้าง 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 69,000

วัสดุสํานักงาน 260,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 142,000 142,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 460,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 1,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 46,800 46,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 
7 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังตามคันเสียว 
หมู่ที่ 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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ที่  
8

50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด 5,000

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเนื่องในวันยา
เสพติดโลก
อุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธี

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
อุดหนุนประเพณีบุญ
คูณลาน 20,000

อุดหนุนประเพณีสมมา
นํ้าคืนเพ็งเส็งประทีป 5,000

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
คามพัฒนาสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,440,000

รวม 8,586,669 20,000 240,000 176,000 1,832,240 1,290,020 130,000 6,249,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ที่  
8

50,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด 5,000

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเนื่องในวันยา
เสพติดโลก

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธี 12,000 12,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

20,000 20,000

อุดหนุนประเพณีบุญ
คูณลาน 20,000

อุดหนุนประเพณีสมมา
นํ้าคืนเพ็งเส็งประทีป 5,000

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
คามพัฒนาสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,440,000

รวม 60,000 11,373,000 29,956,929
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