
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,374,476.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,977,066.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,596,381.88 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 1,201,500.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 2,601,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

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

(1) รายรับจริง จํานวน 29,090,335.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,588.61 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 42,099.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 404,881.72 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 72,690.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 34,100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,167,180.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,343,794.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,740,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 21,546,785.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,401,488.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,410,390.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,095,507.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 874,400.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,765,000.00 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

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการอืน ๆ   กิจการองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 36,321,135.85 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 31,037,168.47 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 20,846,438.43 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,596,381.88 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 4,244,005,449.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 25,989.92 27,000.00 26,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,144.40 100,000.00 51,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 361,429.47 332,000.00 362,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 83,311.00 130,000.00 73,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,330.00 65,000.00 25,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 684,204.79 654,000.00 537,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 22,314,073.06 16,552,320.00 15,391,068.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,314,073.06 16,552,320.00 15,391,068.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 13,322,858.00 16,846,020.00 14,052,800.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,322,858.00 16,846,020.00 14,052,800.00

รวม 36,321,135.85 34,052,340.00 29,981,368.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,536,294.80 6,126,000.00 6,000,468.00

งบบุคลากร 7,818,133.00 10,553,320.00 10,009,400.00

งบดําเนินงาน 4,171,583.71 7,500,220.00 7,786,300.00

งบลงทุน 2,668,338.50 7,059,000.00 3,601,200.00

งบเงินอุดหนุน 3,136,204.46 2,813,800.00 2,584,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,330,554.47 34,052,340.00 29,981,368.00

รวม 22,330,554.47 34,052,340.00 29,981,368.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,700,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 195,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,791,800

แผนงานสาธารณสุข 250,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,561,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 454,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 234,000

แผนงานการพาณิชย์ 110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,000,468

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,981,368





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,384,400 0 1,480,000 6,864,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,400 0 0 2,398,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,986,000 0 1,480,000 4,466,000

งบดําเนินงาน 2,445,000 20,000 379,500 2,844,500

    ค่าตอบแทน 160,000 0 120,000 280,000

    ค่าใช้สอย 1,779,000 20,000 214,000 2,013,000

    ค่าวัสดุ 335,000 0 45,500 380,500

    ค่าสาธารณูปโภค 171,000 0 0 171,000

งบลงทุน 977,800 0 13,400 991,200

    ค่าครุภัณฑ์ 977,800 0 13,400 991,200

                                             รวม 8,807,200 20,000 1,872,900 10,700,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 35,000 160,000 195,000

    ค่าตอบแทน 0 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 35,000 110,000 145,000

    ค่าวัสดุ 0 25,000 25,000

                                             รวม 35,000 160,000 195,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,920,000 0 1,920,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,920,000 0 1,920,000

งบดําเนินงาน 331,000 2,120,800 2,451,800

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 185,000 710,700 895,700

    ค่าวัสดุ 36,000 1,410,100 1,446,100

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,420,000 2,420,000

    เงินอุดหนุน 0 2,420,000 2,420,000

                                             รวม 2,251,000 4,540,800 6,791,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

                                             รวม 250,000 250,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 520,000 520,000

    ค่าใช้สอย 520,000 520,000

                                             รวม 520,000 520,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,225,000 0 0 1,225,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,225,000 0 0 1,225,000

งบดําเนินงาน 492,000 0 234,000 726,000

    ค่าตอบแทน 95,000 0 0 95,000

    ค่าใช้สอย 247,000 0 214,000 461,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 20,000 170,000

งบลงทุน 54,800 2,555,200 0 2,610,000

    ค่าครุภัณฑ์ 54,800 0 0 54,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,555,200 0 2,555,200

                                             รวม 1,771,800 2,555,200 234,000 4,561,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 165,000 165,000

    ค่าใช้สอย 165,000 165,000

                                             รวม 165,000 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 170,000 120,000 290,000

    ค่าใช้สอย 140,000 120,000 260,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 84,000 164,000

    เงินอุดหนุน 80,000 84,000 164,000

                                             รวม 250,000 204,000 454,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 184,000 234,000

    ค่าใช้สอย 50,000 184,000 234,000

                                             รวม 50,000 184,000 234,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

                                             รวม 110,000 110,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,000,468 6,000,468

    งบกลาง 6,000,468 6,000,468

                                             รวม 6,000,468 6,000,468



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,700,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 195,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,791,800

แผนงานสาธารณสุข 250,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,561,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 454,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 234,000

แผนงานการพาณิชย์ 110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,000,468

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,981,368

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกอง
ก๋อย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 29,981,368 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
29,981,368 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายเฉลิม  ซอนคํา)

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อนุมัติ

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

(นายผะอบ  บินสะอาด)

ตําแหน่ง  นายอําเภอสบเมย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอ สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 18,836.00 25,245.92 26,000.00 -3.85 % 25,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 544.00 744.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 19,380.00 25,989.92 27,000.00 26,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 58.20 213.40 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 4,275.00 35,500.00 -15.49 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 300.00 200.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000.00 890.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 3,630.00 67,746.00 60,000.00 -70.00 % 18,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 2,500.00 2,800.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 7,488.20 76,144.40 100,000.00 51,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 58,500.00 60,150.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 400.00 400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ดอกเบีย 0.00 259,099.69 300,879.47 270,000.00 11.11 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 317,999.69 361,429.47 332,000.00 362,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 116,721.00 83,311.00 130,000.00 -43.85 % 73,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 117,521.00 83,311.00 130,000.00 73,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 35,000.00 80,000.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 700.00 0.00 1,000.00 150.00 % 2,500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 26,105.00 57,330.00 14,000.00 -82.14 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 62,255.00 137,330.00 65,000.00 25,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 12,551.67 12,500.00 140.00 % 30,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,217,766.88 16,483,446.92 11,078,700.00 -11.48 % 9,807,100.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,939,502.91 1,903,023.11 1,989,320.00 -4.49 % 1,900,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,094,154.18 1,124,628.84 1,139,800.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,353,534.66 2,710,223.18 2,271,500.00 58.49 % 3,600,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 1,050.00 3,015.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 23,831.43 39,154.32 30,000.00 -10.11 % 26,968.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 37,041.51 34,950.02 25,000.00 4.00 % 26,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,040.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 2,040.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,666,881.57 22,314,073.06 16,552,320.00 15,391,068.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,711,745.00 13,322,858.00 16,846,020.00 -16.58 % 14,052,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,711,745.00 13,322,858.00 16,846,020.00 14,052,800.00

รวมทุกหมวด 0.00 21,903,270.46 36,321,135.85 34,052,340.00 29,981,368.00

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:18:30 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 29,981,368   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 26,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 25,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 51,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 18,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 362,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 73,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา จํานวน 73,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 2,500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,500 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,391,068 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 30,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,807,100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,900,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,600,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 26,968 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 26,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,052,800 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,052,800 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 471,240.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0.19 % 42,200

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 79,200.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,570,800.00 1,713,600.00 1,713,600.00 0 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,198,460.00 2,398,320.00 2,398,320.00 2,398,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,481,260.00 1,374,809.00 2,200,000.00 -10.45 % 1,970,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 77,730.00 92,470.00 110,000.00 -9.09 % 100,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 112,350.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 634,845.00 701,400.00 730,000.00 -23.29 % 560,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 49,906.00 61,260.00 70,000.00 14.29 % 80,000

เงินเบียกันดาร 0.00 0.00 65,708.00 0.00 100 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,356,091.00 2,421,647.00 3,236,000.00 2,986,000

รวมงบบุคลากร 0.00 4,554,551.00 4,819,967.00 5,634,320.00 5,384,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 19,150.00 0.00 0.00 100 % 120,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 8,000.00 9,700.00 12,000.00 25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 27,150.00 9,700.00 37,000.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 74,585.00 222,044.00 555,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 367,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 15,700.00 14,690.00 40,000.00 -50 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตังสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหารท้องถิน กรณีครบ
วาระ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 79,990.99 170,277.00 250,000.00 -28 % 180,000

โครงการจัดทําสือ/วารสารประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการท้องถินไทย หัวใจสีขาว 0.00 0.00 18,473.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์
พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่
สวรรคาลัยผองท้องถินไทยน้อมรําลึกฯ

0.00 0.00 55,090.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณทีทําการอบ
ต.กองก๋อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพฯ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ตาม
รอยพ่ออย่างพอเพียง และร่วมถวาย
สักการะพระบรมศพ

0.00 0.00 87,020.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้นําชุมชน องค์กร 
กลุ่มต่างๆ

0.00 0.00 0.00 185,000.00 62.16 % 300,000

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

โครงการวันต่อต้านคอรัปชันสากล 9 
ธันวาคม ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการวันสถาปนาท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

โครงการวันสถาปนาวันท้องถินไทย 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลา
กรอบต. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 420 % 52,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 6,766.00 24,965.00 200,000.00 5 % 210,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 197,041.99 662,559.00 1,450,000.00 1,779,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 29,600.00 25,954.30 75,000.00 -46.67 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 23,284.00 1,770.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 30,104.00 53,474.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 17,500.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 86,561.60 156,575.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 5,600.00 25,000.00 -40 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 446.00 21,920.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 6,985.00 26,830.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 176,980.60 309,623.30 475,000.00 335,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 84,351.99 81,366.02 100,000.00 -30 % 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 5,261.19 11,048.82 15,000.00 -33.33 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 4,232.00 4,870.00 8,000.00 -25 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 55,032.52 86,194.00 100,000.00 -15 % 85,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 148,877.70 183,478.84 223,000.00 171,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 550,050.29 1,165,361.14 2,185,000.00 2,445,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ของอบ
ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 847,000

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองสูบนํา แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือจัดหา ตู้ลําโพงเอนก
ประสงค์ ขนาด 15 นิว แบบเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดซือจัดหาแผงสัญญาณไฟ
ไซเรนพร้อมบริการติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือจัดหากล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิก
เซล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือจัดหาเครืองต้มนําร้อน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โครงการจัดหาเครืองทํานําร้อน-เย็น
ไฟฟ้า 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900

โครงการจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,600

โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 16,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 52,282.00 177,188.50 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 52,282.00 277,288.50 2,580,500.00 977,800

รวมงบลงทุน 0.00 52,282.00 277,288.50 2,580,500.00 977,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 20,900.00 20,900.00 25,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 196,104.46 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,900.00 217,004.46 25,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,900.00 217,004.46 25,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 5,177,783.29 6,479,621.10 10,424,820.00 8,807,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 515,870.00 384,240.00 1,100,000.00 -18.18 % 900,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -8.33 % 55,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 28,790.00 24,500.00 42,000.00 -28.57 % 30,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 326,835.00 326,480.00 373,000.00 5.9 % 395,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 875.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเบียกันดาร 0.00 0.00 15,966.00 20,000.00 400 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 872,370.00 751,186.00 1,595,000.00 1,480,000

รวมงบบุคลากร 0.00 872,370.00 751,186.00 1,595,000.00 1,480,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 800.00 7,600.00 75,000.00 0 % 75,000

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

ค่าเช่าบ้าน 0.00 8,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 8,800.00 7,600.00 120,000.00 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 25,240.00 6,300.00 94,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 33,490.00 28,740.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม
ทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

โครงการฝึกอบรมตัวแทนประชาคม ด้าน
การจัดซือ-จัดจ้าง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมตัวแทนประชาคม จัด
ซือ-จัดจ้าง ประจําปี 2560 0.00 0.00 33,926.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 940.00 3,900.00 35,000.00 -57.14 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 59,670.00 72,866.00 210,000.00 214,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 6,595.05 8,989.00 25,000.00 -32 % 17,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 892.00 2,000.00 -25 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 16,569.00 16,050.00 58,000.00 -53.45 % 27,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 23,164.05 25,931.00 85,000.00 45,500

รวมงบดําเนินงาน 0.00 91,634.05 106,397.00 415,000.00 379,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บหนังสือ 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 5,150.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เอกสารชนิด 2 บาน 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ดีดแบบ
เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

โครงการจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

จัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,150.00 30,600.00 0.00 13,400

รวมงบลงทุน 0.00 5,150.00 30,600.00 0.00 13,400

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 969,154.05 888,183.00 2,010,000.00 1,872,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 6,146,937.34 7,367,804.10 12,454,820.00 10,700,100
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน/โครงการสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวนลูก
เสือชาวบ้าน/โครงการสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์/โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที
ยึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ประชาชนชาวไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
ประจําปี 2559 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 60,000.00 0.00 70,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 60,000.00 0.00 70,000.00 35,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 60,000.00 0.00 70,000.00 35,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:10 หน้า : 9/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 
ปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และการปฐมพยาบาลเบืองต้น (OTost) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน และซ้อมแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมเติม/ฝึกทบทวน
ซ้อมแผนป้องกันบรรเทาภัย ปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเพิมเติม/ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฯภัย ปี 2561 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 120,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 32,750.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 32,750.00 30,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 32,750.00 180,000.00 160,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาสัญญาณไฟฟ้าเพือใช้ใน
กิจการสาธารณภัย 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 45,250.00 180,000.00 160,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 60,000.00 45,250.00 250,000.00 195,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:10 หน้า : 10/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 207,796.00 670,360.00 1,050,000.00 -19.52 % 845,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -50 % 21,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 193,922.00 791,040.00 680,000.00 32.06 % 898,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 6,000.00 24,000.00 84,000.00 28.57 % 108,000

เงินเบียกันดาร 0.00 0.00 36,000.00 20,000.00 140 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 407,718.00 1,521,400.00 1,876,000.00 1,920,000

รวมงบบุคลากร 0.00 407,718.00 1,521,400.00 1,876,000.00 1,920,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 22.22 % 55,000

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 90,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 24,000.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 103,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 16,830.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 14,600.00 11,440.00 30,000.00 0 % 30,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:10 หน้า : 11/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00 -20 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 38,600.00 33,270.00 205,000.00 185,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 3,710.00 38,000.00 -60.53 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 1,830.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 5,540.00 88,000.00 36,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 3,913.26 25,000.00 -60 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 3,913.26 25,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 38,600.00 42,723.26 408,000.00 331,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 0

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:10 หน้า : 12/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอยู่ในสังกัด อบต.กองก๋อย 0.00 6,255.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 6,255.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 6,255.00 30,000.00 12,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 452,573.00 1,594,123.26 2,296,000.00 2,251,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการ
ศึกษา 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการ
ศึกษาของศพด. 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 431,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 217,500.00 176,800.00 146,200.00 -31.94 % 99,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันให้กับศ.พด.

0.00 0.00 0.00 421,400.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา 0.00 0.00 414,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 217,500.00 605,900.00 597,600.00 710,700

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:11 หน้า : 13/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 131,376.00 1,300,645.86 1,493,620.00 -5.59 % 1,410,100

รวมค่าวัสดุ 0.00 131,376.00 1,300,645.86 1,493,620.00 1,410,100

รวมงบดําเนินงาน 0.00 348,876.00 1,906,545.86 2,091,220.00 2,120,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 1,384,000.00 2,754,200.00 2,604,800.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 1,384,000.00 2,754,200.00 2,604,800.00 2,420,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 1,384,000.00 2,754,200.00 2,604,800.00 2,420,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 1,732,876.00 4,660,745.86 4,696,020.00 4,540,800

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 131,072.00 257,302.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 131,072.00 257,302.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 131,072.00 257,302.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 131,072.00 257,302.00 0.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 2,316,521.00 6,512,171.12 6,992,020.00 6,791,800

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:11 หน้า : 14/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 28,847.20 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 28,847.20 240,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 28,847.20 240,000.00 250,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 28,847.20 240,000.00 250,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 28,847.20 240,000.00 250,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:11 หน้า : 15/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูง
อายุ ฯ ทียากไร้ขาดญาติดูแล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 580,000.00 520,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 580,000.00 520,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 580,000.00 520,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 580,000.00 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 308,511.00 352,740.00 735,000.00 -11.56 % 650,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -25 % 45,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 38,500.00 42,000.00 42,000.00 -50 % 21,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 266,920.00 298,070.00 315,000.00 36.51 % 430,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 29,950.00 20,770.00 20,000.00 20 % 24,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:11 หน้า : 16/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเบียกันดาร 0.00 0.00 12,000.00 0.00 100 % 55,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 643,881.00 725,580.00 1,172,000.00 1,225,000

รวมงบบุคลากร 0.00 643,881.00 725,580.00 1,172,000.00 1,225,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 32,804.00 6,100.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 207,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,122.00 11,820.00 0.00 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง
ช่าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,740.00 35,000.00 -57.14 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 37,726.00 21,660.00 215,000.00 247,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 4,210.00 7,210.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,950.00 25,304.00 40,000.00 0 % 40,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:11 หน้า : 17/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 21,832.00 75,000.00 -20 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,540.00 16,260.00 33,000.00 -54.55 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0.00 4,500.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 24,200.00 70,606.00 188,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 61,926.00 92,266.00 463,000.00 492,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด  
2 บานเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ตู้ 2 บานพับ 0.00 5,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดหาเครืองตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

โครงการจัดหาบันไดพาดยาว แบบ 2 
ตอนเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหากล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

หัวเจาะคอนกรีต 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0 % 16,000

โครงการจัดหาเครืองพิมพ์(ปรินท์เตอร์) 
แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า แบบ 
1 KVA   สําหรับใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษ A3 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,150.00 10,700.00 145,500.00 54,800

รวมงบลงทุน 0.00 30,150.00 10,700.00 145,500.00 54,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 735,957.00 828,546.00 1,780,500.00 1,771,800

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงเก็บของ อบต
. 0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารทีจอดรถ 0.00 0.00 151,700.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงคัดแยกขยะ 
อบต.กองก๋อย ม. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต
.กองก๋อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล อบต
.กองก๋อย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 143,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บ
ของ อบต.กองก๋อย  หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บ
ของ อบต.กองก๋อย หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,200

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพืนทีการ
เกษตร ม.1 0.00 238,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทะโลง
ใต้ ม.8 จุดที 2 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แพ
น้อย ม.5 จุดที 2 0.00 207,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านแม่แพหลวง ม.3 จุดที 1 0.00 242,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านแม่แพหลวง ม.3 จุดที 2 0.00 154,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านท่าฝาย ม.7  จุดที 2 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านท่าฝาย ม.7 จุดที 1 0.00 268,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านผาเยอ ม.2 0.00 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางขึนสํานักงาน อบต.กอง
ก๋อย

0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 0.00 0.00 177,840.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.5 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.6 0.00 0.00 188,656.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.8 0.00 0.00 171,054.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพืนทีการเกษตรบ้านถ่างใน หมู่ 
7

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร 
หมู่ 3

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีเกษตร หมู่ 
7

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 จุดที 2 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก บริเวณพืนที หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 121,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลักภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บ้านกอง
ก๋อย ม.1 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. 0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบกรองนํา อบต
.กองก๋อย 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
บ้านแม่แพหลวง  ม.3 0.00 163,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
บ้านแม่แพน้อย  ม.5 0.00 429,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.เข้า
หมู่บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล
.ภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร หมู่ 
3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลภา
ยในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร  หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้า
พืนทีเกษตร หมู่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าพืนทีการเกษตร  หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

งานซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนภายใน
ตําบลและงานอาคารทีเป็นทรัพย์สินอบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

งานบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายหลักสายรองภายในตําบลและอาคาร 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,273,800.00 2,307,250.00 4,321,000.00 2,555,200

รวมงบลงทุน 0.00 2,273,800.00 2,307,250.00 4,321,000.00 2,555,200

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 2,273,800.00 2,307,250.00 4,321,000.00 2,555,200
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 56,000.00 84,000.00 84,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์และการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 0.00 0.00 0.00 95,000.00 5.26 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 56,000.00 84,000.00 179,000.00 214,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 56,000.00 84,000.00 179,000.00 234,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 56,000.00 84,000.00 179,000.00 234,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 3,065,757.00 3,219,796.00 6,280,500.00 4,561,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา อบต.กองก๋อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย 0.00 0.00 325.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับตําบล ประจําปี 2559 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับตําบล ประจําปี 2560 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับหมู่บ้านและตําบล 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -12.5 % 70,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

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

โครงการพัฒนาด้านสภาเด็กและเยาวชน
ในพืนที 0.00 0.00 0.00 15,000.00 10 % 16,500

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและ
สถาบันครอบครัวตําบลกองก๋อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

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

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 
ประจําปี 2559 0.00 24,284.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 1,640.00 0.00 0 % 0

โครงการอบต.สัญจรพบปะประชาชนใน
พืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 39,884.00 71,965.00 200,000.00 165,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 39,884.00 71,965.00 200,000.00 165,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 39,884.00 71,965.00 200,000.00 165,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 39,884.00 71,965.00 200,000.00 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา 3 อําเภอสายใต้ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา 3 อําเภอสายใต้ 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 17,255.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 0.00 33,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลกองก๋อยต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการวันด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 0.00 0.00 75,500.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 73,300.00 162,755.00 160,000.00 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 73,300.00 162,755.00 160,000.00 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 173,300.00 242,755.00 240,000.00 250,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรี
พืนเมือง และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมตําบลกองก๋อย ประจําปี 2559 0.00 40,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีตําบลกองก๋อย ประจําปี 2560 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถินตําบลกองก๋อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง (ลอย
กระทง) ประจําปี 2559 0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง งานวัน
ลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง งานวัน
ลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการแห่เทียนพรรษา 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 89,100.00 60,000.00 190,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 89,100.00 60,000.00 190,000.00 120,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 90,000.00 76,000.00 96,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 5,000.00 9,000.00 8,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 95,000.00 85,000.00 104,000.00 84,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 95,000.00 85,000.00 104,000.00 84,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 184,100.00 145,000.00 294,000.00 204,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 357,400.00 387,755.00 534,000.00 454,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โคงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 120,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 2 HP x 220 
V จํานวน 1 เครือง 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 2 HP x 380 
V จํานวน 2 เครือง 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 5 HP X 380 
V จํานวน 2 เครือง 0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 108,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 108,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 108,500.00 0.00 120,000.00 50,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมโครงการทําฝายชะลอนํา บวชป่า 
และการรักษาป่า ตามแนวพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการทําฝายชะลอนําและการรักษาป่า
ตามแนวพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่า 0.00 0.00 41,590.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 31.11 % 59,000

โครงการฝายชะลอนํา 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้อันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถินและปลุก
ป่าตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา "โครงการสร้างป่าสร้างราย
ได้"

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 62,590.00 130,000.00 184,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 62,590.00 130,000.00 184,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 62,590.00 130,000.00 184,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 108,500.00 62,590.00 250,000.00 234,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 0.00 50,470.00 50,000.00 60 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 50,470.00 50,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 47,611.25 75,000.00 -86.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 47,611.25 75,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 98,081.25 145,000.00 110,000

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 98,081.25 145,000.00 110,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 98,081.25 145,000.00 110,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 55,163.00 111,783.00 110,000.00 -100 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 3,372,600.00 4,330,000.00 -4.85 % 4,120,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 630,400.00 920,000.00 8.7 % 1,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

สํารองจ่าย 0.00 103,025.00 201,875.00 487,000.00 5.75 % 515,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 83,000.00 85,000.00 100,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน (ส.ป.สช.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 124,426.20 134,636.80 173,000.00 -7.82 % 159,468

รวมงบกลาง 0.00 365,614.20 4,536,294.80 6,126,000.00 6,000,468

รวมงบกลาง 0.00 365,614.20 4,536,294.80 6,126,000.00 6,000,468

รวมงบกลาง 0.00 365,614.20 4,536,294.80 6,126,000.00 6,000,468

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 365,614.20 4,536,294.80 6,126,000.00 6,000,468

รวมทุกแผนงาน 0.00 12,460,613.54 22,330,554.47 34,052,340.00 29,981,368
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอ สบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,981,368 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,807,200 บาท
งบบุคลากร รวม 5,384,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก ดังนี
1. เงินเดือนนายก  
2. เงินเดือนรองนายก 2 คน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก/รองนายก ดังนี
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเดือนละ 1,750.-บาท เป็น
เงิน 21,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก 2 คนๆละ 880
.-บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก/รองนายก ดังนี
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเดือนละ 1,750.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก 2 คนๆละ 880.-บาท/คน/เดือน เป็น
เงิน 21,120.-บาท
ตังจ่ายจาdเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเดือนละ 7,200
.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ รายละเอียดดังนี
1. ค่าตําแหน่งประธานสภาฯ เดือนละ  11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640
.-บาท
2. ค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180.-บาท เป็น
เงิน 110,160.-บาท
3. ค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200.-บาท เป็น
เงิน 86,400.-บาท
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 16 คน เดือนละ 7,200.-บาท เป็น
เงิน 1,382,400.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,986,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,970,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สํานักงานปลัด ดังนี
1. ตําแหน่ง ปลัด อบต.นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด นักบริหารงานทัวไประดับต้น
3. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5. ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
6. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
7. ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
10. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเกษตร ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ปลัดอบต.นักบริหารระดับ
กลาง เดือนละ 7,000.-บาท และเงินเพิมค่าเบียยังชีพชัวคราว พนักงาน
ส่วนตําบล 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดอบต. (นักบริหารอบต.ระดับ
กลาง) เดือนละ 7,000.-บาท และตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหาร
งานทัวไประดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสํานักงานปลัด จํานวน 4
 ตําแหน่ง ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
2. ตําแหน่ง คนตกแต่งสวน
3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
4. ตําแหน่ง คนงานทัวไป/ผู้ดูแลนําประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างหรือทีเรียกเป็นอย่าง
อืน สําหรับพนักงานจ้างในสํานักงานปลัด จํานวน 4 ตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินเบียกันดาร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืนตามการกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ สําหรับ พนักงานส่วนตําบลในสํานักงานปลัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 2,445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด ประจําปี 2562 ตังไว้ 120,000
.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัด สํานักงาน
ปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป 
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ค่าใช้สอย รวม 1,779,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 367,000 บาท

1. ค่าจ้าง อัดรูป ขยายรูป ทํากรอบ ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 15,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เข้า
เล่มเอกสาร ส่งแฟกซ์ในการปฏิบัติงานโฆษณา และเผยแพร่กิจการของ
อบต. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
2. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ จํานวน 10,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและสือสิงพิมพ์ประจําหมู่บ้านและสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 120,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
4. ค่าจ้างเหมาบริการรับใช้งานทัวไป (จ้างเหมาบริการตําแหน่งแม่
บ้าน) จํานวน 72,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับใช้และทําความสะอาดสํานัก
งาน (ตําแหน่งแม่บ้าน)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
5. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตังไว้ 150,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในงานอันเป็นประโยชน์และอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของอบต. เช่น ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะขนส่งและค่า
ระวางบรรทุกเพือใช้ในงานของอบต. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เพือใช้ใน
งานอบต. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณทีทําการและ
สํานักงานอบต. ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าหญ้า ตัดหญ้า ถางหญ้า แต่งกิง
ไม้ ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนนทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของอบต. ค่าจ้างเหมาบริการทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และป้าย
แสดงแนวเขตรับผิดชอบ และป้ายหมู่บ้าน และป้ายแสดงสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น ป้ายแสดงสถานที ป้ายจราจรในพืนทีรับผิดชอบของอบต. เพือ
ให้บุคคลทัวไปรับทราบ ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. ค่ารับรอง จํานวน 20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลทีมาติดต่อราชการในอบต
. และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง ค่าถ่ายเอกสาร และสือสิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือต้อนรับ
บุคคลหรือคณะทีมาติดต่องานอบต. ตลอดจนเยียมชมและตรวจนิเทศงาน
และการประชุมสมาชิกสภาฯ รวมถึงบุคคลภายนอกทีเข้าร่วมประชุมสภาฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิน กรณีครบ
วาระ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัวไป เกียวกับงานเลือกตังสมาชิกสภาฯ และผู้
บริหารท้องถิน กรณีครบวาระ เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานงานเลือก
ตัง ค่าใช้สอยต่างๆ และค่าวัสดุทีเกียวกับงานเลือกตังฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและคณะ สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณทีทําการอบต.กองก๋อย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการปรับภูมิทัศน์บริเวณทีทําการอบต.กอง
ก๋อย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรอปท.และ
ประชาชน เพือให้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างถูกวิธี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้นําชุมชน องค์กร กลุ่มต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมโครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรในการทํางานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีตามหลักธร
รมมาภิบาล สร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของอบต. พร้อมศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรของอบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ในพืนที
ตําบลกองก๋อยและพืนทีอําเภอสบเมย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการวันต่อต้านคอรัปชันสากล 9 ธันวาคม ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอรัปชัน
สากล ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพืนทีเพือปลูกจิตสํานึก
ในการต่อต้านการทุจริตทังทางภาคราชการและเอกชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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โครงการวันสถาปนาท้องถินไทย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนาท้อง
ถินไทย ประจําปี 2562 ทีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พืนที
อําเภอสบเมยร่วมกันจัด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจํา
ศูนย์ จํานวน 1 คน ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าวัสดุสํานักงาน
ในการดําเนินงานของศูนย์ฯ เพือใช้ในกิจการในการช่วยเหลือประชาชน
ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ ทีเกียวข้องของศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอสบ
เมยโดยจัดสถานทีกลางขึน ณ ทีว่าการอําเภอสบเมย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอบต. จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 210,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ทีเป็นทรัพย์สิน
ของอบต. เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ
ครุภัณฑ์สํานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น ทีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสํานักงานปลัด จํานวน 50,000.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะทีเป็นทรัพย์สินของอบ
ต. เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถ
ยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลือน 4
 ล้อ ยีห้อ   อีซูซุ เครืองยนต์ดีเซล หมายเลขทีทะเบียน แม่ฮ่องสอน กข
 1673, ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถ
ยนต์บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน  ยี
ห้อ ฟอร์ด เครืองยนต์ดีเซล หมายเลขทีทะเบียน แม่ฮ่องสอน กข 2406
 และรถจักรยานยนต์  จํานวน 2 คัน ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19 มีนาคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปลัด เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ธงชาติ ขาตังกระดาน สมุดประวัติข้า
ราชการฯลฯ พระบรมฉายาลักษณ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:33 หน้า : 6/38



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์
ไฟฟ้า เบรคเกอร์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  ชินส่วนวัสดุวิทยุ รีซี
สเตอร์ ลําโพง ในงานกิจการภายใน อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม แปรง ไม้กวาด  แก้วนํา  จานรอง ชุดกาแฟ  กาต้มนําร้อน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก      ยาง
ใน สายไมล์  เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรค  กระจกมองข้างรถยนต์กันชน
รถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย รถยนต์ จํานวน 2
 คัน  รถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่านไฟ  แก๊สหุงต้ม  นํามันเครือง  นํามันจารบี
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อาหารเสริมสําหรับพืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
นํา วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์มไสลด์  เทปบันทึกเสียง  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง  อัด  ขยาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 171,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําสํานักงานอาคารอบต. หรือ อาคารสิงปลูก
สร้างทีอยู่ในความดูแลของอบต. ไฟแสงสว่างสาธารณะ ไฟฟ้าทีใช้ระบบ
นําประปาหมู่บ้าน  บ้านท่าฝาย และบ้านสันกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ทีใช้ในราชการของอบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต  ค่าบริการจัดทําเว็ปไซด์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

งบลงทุน รวม 977,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 977,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน  เพือใช้เก็บเอกสาร 
งานสํานักงานปลัด  จํานวน 2 ตู้
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ของอบต. จํานวน 847,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ชนิด สมาร์ทแคปขับเคลือน 4
 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล  ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี  เป็นราคา
พร้อมอุปกรณ์  ทีมีคุณสมบัติและสมรรถนะทีเหมาะสมกับสภาพพืนทีการ
ใช้งานในพืนทีป่าเขาสูงชัน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคา
ตามท้องตลาดทัวไป  จํานวน 1 คัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจ  อํานาจหน้าที  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือจัดหา ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ ขนาด 15 นิว แบบเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือจัดหา ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ ขนาด 15 นิว แบบเคลือนที พร้อม
ไมค์ลอย PA Speaker System
450/900 w RMS 15 นิว อัดเสียง MP 3 ได้/รองรับ USB /ไมค์
ลอย VHF X 2  เอ็กโค่ Mic/Line in  ลําโพงพกพา  
จํานวน  1 เครือง เพือใช้กิจการของอบต.  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือราคาทัวไปตามท้องตลาด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป
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โครงการจัดซือจัดหาแผงสัญญาณไฟไซเรนพร้อมบริการติดตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงสัญญาณไฟไซเรน ขนาดความยาว 1.20
 เมตร ชนิดหลอด LED สีแดง – นําเงิน
สําหรับติดตังบนหลังคาด้านหน้า จํานวน 1 ชุด และด้านหลัง จํานวน 1
 ชุด  รวม 2 ชุด  พร้อมบริการติดตัง  
เพือติดตังรถกู้ชีพ – กู้ภัย (EMS 1669) ยีห้อ FORD หมายเลข
ทะเบียน แม่ฮ่องสอน กข 2406 อบต.กองก๋อย
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคาตามท้องตลาดทัวไป   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือจัดหากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิก
เซล

จํานวน 19,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
 งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
แบบตังโต๊ะ  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิว
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร   จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 12,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร   จํานวน 3 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

โครงการจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพือใช้กับ
เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจ  ประเมินผลความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติราชการของอบต.สําหรับผู้รับบริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 1,872,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,480,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ส่วนกองคลัง)
1. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  (นักบริหารการคลังระดับต้น)
2. ตําแหน่ง  นักการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
3. ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ   ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
4. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
5. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
6. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ (เบียยังชีพชัวคราว) ของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป 
งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
 งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 395,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

เงินเบียกันดาร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืน ตามการกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ พนักงานส่วนตําบลส่วนการคลัง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 379,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตําบล ประจําปี 2562 จํานวน 50,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง
สําหรับพนักงานและบุคคลภายนอกทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการจัดซือ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 25,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
การคลัง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการคลัง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 73,000 บาท

1. ค่าจ้าง อัดรูป ขยายรูป ทํากรอบ ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 1,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
เข้าเล่มเอกสาร ส่งแฟกซ์ในการปฏิบัติงานโฆษณาและเผยแพร่กิจการงาน
คลังของอบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง
2. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ จํานวน 1,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารสือสิงพิมพ์ในงานทีเป็นประโยชน์สําหรับงาน
การเงินการคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน  65,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง
4. ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 5,000
.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเงินการคลัง ทางสือต่างๆ ตามสือสิงพิมพ์ต่าง จ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารงานการเงินการคลัง เพือให้บุคคลทัวไปรับทราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
กองการคลัง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือรองรับ พรบ.จัดเก็บภาษีระบบใหม่ในปี 2562   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จํานวน 16,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพิม
ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ และการจัดซือจัดจ้าง ตาม พรบ.การ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์กองคลัง เช่น  วัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 45,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของส่วนการคลัง 
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ
ตังจ่ายจาก  เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฒษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
เขียน  โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์มสไลด์  เทปบันทึกเสียง  รูปสีหรือขาว
ดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ดีดแบบเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ดีดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง
โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ดีดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร   จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
โครงการจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพือใช้กับ
เครืองคอมพิวเตอร์   จํานวน  1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน/โครงการสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์/โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์/โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทย
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัคิงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพือสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
ปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS.ตามทีระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของ อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS. ตัง
ไว้  25,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 
ปี 2562

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับป้องกันภัยทีเกิด
จากสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจําปี 2562
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ลงทะเบียนในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
งานด้านการป้องกันและบรรเทาภัย
สําหรับ ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และด้านการบริการทางการแพทย์ฉุก
เฉิน EMS.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ และ
อาสาสมัคร ฯ (อปพร.) และด้านบริการการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบืองต้น 
(OTost)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครกู้ชีพกู้
ภัย        และการปฐมพยาบาลเบืองต้น (OTost) ประจําปี 2562
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

โครงการฝึกอบรมเพิมเติม/ฝึกทบทวนซ้อมแผนป้องกันบรรเทาภัย ปี 2562 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกทีสมัครเป็นอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน หรือการจัดฝึกอบรมทบทวน
และซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดการฝึก
อบรมอปพร.
ตามแผนอัตรากําลัง อปพร.ท้องถินฝึกทบทวนงานสาธารณภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยประจําปี 2562
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่นถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง และ
อืนๆ เพือใช้ในงานป้องกันอัคคีภัย และวัสดุสนามเพือใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,251,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,920,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,920,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล กองการศึกษาฯ  ดังนี 
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองการ
ศึกษา จํานวน 2 ตําแหน่ง  จํานวน 350,000.-บาท
1.1 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น) 180,000.-บาท
1.2 ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 170,000
.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมฯ) จํานวน  495,000.-บาท
1.3 ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กบ้านกองก๋อย (ทีได้รับจัดสรรงบฯ
จากกรมส่งเสริมฯ) จํานวน 2 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหาร
งานการศึกษาระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 898,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ผู้
ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา  
  จํานวน 8 อัตรา ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง ทีได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 142,000.-บาท
2. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง บ้านผาเยอ และบ้านทะโลง  ทีได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จํานวน 4  อัตรา ค่าตอบแทน เดือน
ละ 9,000.-บาท /คน   จํานวน  432,000. บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
3. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป   ทีได้รับค่าตอบแทน จาก อบต
.กองก๋อย เดือนละ 9,000.-บาท จํานวน 3  อัตรา จํานวน  324,000
.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ(เบียยังชีพชัวคราว) ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ผู้ดูแลเด็กฯ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  6  อัตรา ดังนี
1. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง พนักงานจ้างภารกิจ  ทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000.-บาท จํานวน  24,000.-บาท
2. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง  บ้านผาเยอ และบ้านทะโลง ซึงเป็นพนักงาน จ้างทัวไป ทีได้รับจัด
สรรจากกรมส่งเสริมฯ จํานวน  4  อัตรา  เดือนละ  1,000.-บาท  จํานวน  
48,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
3. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ทีได้รับ
เงินค่าเบียฯจาก อบต.กองก๋อย จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  1,000
.-บาท  จํานวน  36,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเบียกันดาร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืนตามการกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษพนักงานส่วนตําบลส่วนกองศึกษาฯ จํานวน  4
  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ประจําปี 2562 ตังไว้  55,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
การศึกษา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดส่วนการ
ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดส่วนการศึกษา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 103,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  ตังไว้  30,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ในงานทีเกียวข้องกับกองการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
2.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 3,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานทีเกียวข้องกับส่วนการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
3. ค่าจ้างเหมาบริการรับใช้ทํางานทัวไป ในส่วนกองการศึกษาฯ (จ้าง
เหมาบริการงานทัวไปเกียวกับงานการ
ศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี)  จํานวน 70,000.-บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับใช้ทํางานทัวไปเกียวกับงานการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และงานศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัด อบต
.กองก๋อย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารการศึกษา 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญทางราชการ เช่น  งาน
รัฐพิธี  งานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดําเนินงานของ อบต.,งานพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง กองการศึกษา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของกอง
การศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  นําดืม จาน ชาม ไม้กวาด และ
อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษารวมทังศูนย์เด็กเล็ก
ทัง 4 ศูนย์ทีสังกัด อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารศูนย์เด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. จํานวน 4  ศูนย์
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,540,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,120,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการศึกษาของศพด. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทียู่ในสังกัดของ อบต.กองก๋อย จํานวน  4
 ศูนย์      
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 431,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศ.พด.ทีอยู่ในความดูแลของ อบต
. จํานวน 4  ศูนย์ รวม 88 คน ในอัตรา 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน ตัง
ไว้     431,200.-บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.กองก๋อย จํานวน 17 คน จํานวน 83,330
.-บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.แม่แพหลวง จํานวน 42
 คน จํานวน  205,800.-บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ผาเยอ จํานวน  14 คน จํานวน 68,600.-บาท
4.ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทะโลง จํานวน  15 คน  จํานวน 73,500.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 99,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็กในศูนย์ทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.จํานวน 4  ศูนย์  รวม 88 คน ในอัตรา 1,130.-บาท/คน /ปี ตัง
ไว้ 99,500.-บาท ดังนี
1. ค่าหนังสือเรียน  200.-บาท/คน/ปี   
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  200.-บาท/คน/ปี 
3. ค่าเครืองแบบนักเรียน  300.-บาท/คน/ปี  
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430.-บาท/คน/ปี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(สือการเรียนการสอน) ให้กับศพด
.   ทีอยู่ในความดูแลของ อบต. จํานวน 4  ศูนย์  รวม 88
 คน                  ในอัตรา 1,700.-บาท/คน/ปี  ตังไว้   150,000.-บาท
1. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.กองก๋อย จํานวน  17  คน  
จํานวน  40,800.-บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.แม่แพหลวง จํานวน 42  คน 
จํานวน  54,400.-บาท
3. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ผาเยอ จํานวน  14  คน        
จํานวน  23,800.-บาท
4. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทะโลง จํานวน  15  คน        
จํานวน  27,200.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 1,410,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,410,100 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                จํานวน 180,000.-บาท  สําหรับศพด.ทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. 4 ศูนย์   รวม  88  คน  จํานวน 260 วัน ดังนี
             1. ศพด.กองก๋อย    จํานวน  17  คน    
 2. ศพด.แม่แพหลวง จํานวน   42 คน    
 3. ศพด.ผาเยอ    จํานวน  14  คน    
 4.ศพด.ทะโลง    จํานวน  15  คน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
2. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน          เด็กนัก
เรียนรวม 605 คนจํานวน 260 วัน ตังไว้ 1,230,100.-บาท ดังนี
- โรงเรียนบ้านกองก๋อย เด็กนักเรียน จํานวน 100  คน 
- โรงเรียนบ้านผาเยอ เด็กนักเรียน จํานวน 129  คน  
- โรงเรียนบ้านแม่แพ เด็กนักเรียน จํานวน 121  คน 
- โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า เด็กนักเรียน จํานวน   29  คน  
- โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เด็กนักเรียน จํานวน   55  คน  
- โรงเรียนบ้านห้วยวอก เด็กนักเรียน จํานวน 111  คน   
- โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน  60 คน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,420,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน ให้กับโรงเรียน ประถมศึกษา (สพฐ.) ในพืนที จํานวน 7
 โรงเรียน จํานวนเด็กนักเรียน รวม 605 คน ในอัตรา 20
.-บาท/คน จํานวน 200 วัน  จํานวน 2,420,000.-บาท 
- โรงเรียนบ้านกองก๋อย เด็กนักเรียน จํานวน 100 คน    
จํานวน   400,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านผาเยอ เด็กนักเรียน จํานวน 129 คน    
จํานวน   516,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านแม่แพ  เด็กนักเรียน จํานวน 121 คน    
จํานวน   484,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า เด็กนักเรียน จํานวน 29 คน    
จํานวน   116,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เด็กนักเรียน จํานวน 55 คน    
จํานวน   220,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านห้วยวอก เด็กนักเรียน จํานวน 111 คน    
จํานวน   444,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน 60 คน    
จํานวน   240,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น 
โรคมาเลเรีย  โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อด้านปศุ
สัตว์  เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซา โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการพระราชดําริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชการที 9
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
หญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็ก
เล็ก สังกัด อบต.และเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาทีพ่อแม่
ผู้ปกครองมีฐานะยากจนเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและการศึกษาในพืนที
ตําบลกองก๋อย  เพือบริการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทะโลง บริการรับส่งนักเรียนหอพักโรงเรียนเฉลิมรัช ทีบ้านผู้ปกครองอยู่
ไกลจากโรงเรียน  เช่น บ้านแม่แพหลวง แม่แพน้อย บ้านทะโลง 
บ้านผาเยอ  บ้านห้วยเกียง บ้านกองต๊อก ฯลฯ
และบริการรถรับส่งนักเรียน ระหว่างบ้านกองต๊อกกับ ร.ร.ผาเยอ และร.ร
.บ้านกองก๋อย เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้ด้อยโอกาสยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่างๆตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ 
ทียากไร้ขาดญาติดูแล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,771,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,225,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,225,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (กองช่าง) ดังนี
 1. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)  
 2. ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  1 ตําแหน่ง  
 3. ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  1 ตําแหน่ง 
 4. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  กองช่าง   1 ตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  เบียยังชีพชัวคราว ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง  จํานวน  3  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง  ดังนี
 1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 2 อัตรา
 2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจกองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตําแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเบียกันดาร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืนตามการกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ พนักงานส่วนตําบล กองช่าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ประจําปี 2562 ตังไว้ 50,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างกองช่าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล กองช่าง   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 207,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ จํานวน 180,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกร สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบคํานวณราคารับรอง
งานและควบคุมงานก่อสร้าง ด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น งานไฟฟ้า
ถนน งานอาคาร งานสะพาน งานชลประทาน เป็นต้น ค่าจ้างบริการถ่าย
เอกสาร เข้าเล่มปกหนังสือรวมถึงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติงานด้านช่าง เช่น ติดตังซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติด
ตังซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านการจ้างเหมาบริการขุดดิน ถมดิน ปรับ
เกลียดิน และตัดหญ้า ฆ่าหญ้า ตัดแต่งกิงไม้สองข้างทางดูแลรักษา
ต้นไม้ สองข้างทางถนนทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
2.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน  25,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึก
อบรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์  จํานวน 2,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารสือสิงพิมพ์ในงานทีเป็นประโยชน์สําหรับงาน
โยธาและไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างสังกัด กองช่าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทีเป็น
ทรัพย์สินของ อบต.ในส่วนของกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสวิทซ์
ไฟฟ้า เบรคเกอร์  เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  นํายางมะตอย เพือใช้ในงานซ่อมแซมถนน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ  เช่น  ไม้สต๊าฟ เทปวัดระยะทาง ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 54,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด  2 บานเลือน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลือน จํานวน 1
 ตู้ เพือใช้งานกองช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐาน
บัญชีครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:34 หน้า : 26/38



ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดหาเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองตบดิน ชนิดเครืองยนต์เบ็นซิน นําหนัก
ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็ว 5,000
 ครัง/นาที  จํานวน 1 ชุด  เพือใช้งานกองช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐานและ
ราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

โครงการจัดหาบันไดพาดยาว แบบ 2 ตอนเลือน จํานวน 6,500 บาท
เพือจัดซือจัดหาบันไดพาดยาว แบบ 2 ตอนเลือน เพือใช้งานกองช่าง 
ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง 
เพือใช้งานกองช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชี
ครุภัณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า แบบ 1 KVA   สําหรับใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

จํานวน 5,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเครืองสํารองไฟฟ้า แบบ 1 KVA เพือใช้งาน
กับเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,555,200 บาท
งบลงทุน รวม 2,555,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,555,200 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงคัดแยกขยะ อบต.กองก๋อย ม. 1 จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงคัดแยกขยะ อบต.กองก๋อย จํานวน  1
  หลัง  ขนาดความกว้าง 4 เมตร  ความสูง 2.50 เมตร ความยาว 9
 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.กองก๋อย จํานวน 67,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเพือบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
งาน อบต.กองก๋อย จํานวน 1 หลัง  ขนาด ความกว้าง 7 เมตร ความ
สูง 2.48 เมตร ความยาว 14 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 84 ตาราง
เมตร  ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล 
อบต.กองก๋อย

จํานวน 143,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล อบต.กองก๋อย จํานวน 1 หลัง  ขนาด ความกว้าง 4
 เมตร ความสูง 3 เมตร ความยาว 6 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บของ อบต.กองก๋อย  หมู่ 1 จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บของ เพือใช้เก็บเอกสาระ
สําคัญ อบต.กองก๋อย และเป็นทีทํางานของพนักงาน อบต.กอง
ก๋อย จํานวน 1 หลัง  ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ความสูง 2.50
 เมตร ความยาว 12 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 48.00 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บของ อบต.กองก๋อย หมู่ 1 จํานวน 37,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องเก็บของ  อบต.กอง
ก๋อย จํานวน 1 หลังขนาด  ความกว้าง 2 เมตร ความสูง 2.80  เมตร 
ความยาว 7.30  เมตร  ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.เข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน  2  สาย ดังนี
5.1 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยวอก ตําบลกองก๋อย จํานวน 1
 สาย ขนาด ความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 42.50
 เมตร  
หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 127.50 ตารางเมตร จํานวน 100,000.-บาท
พิกัดเริมต้น  47 Q 403340 UMT 1987908  พิกัดสิน
สุด   47 Q 403419 UMT 1989537 ตามรูปแบบและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
5.2 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6  บ้านห้วยบุก ตําบลกองก๋อย จํานวน 1
 สาย ขนาด ความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 42.50
 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 127.50 ตาราง
เมตร จํานวน 100,000.-บาท
พิกัดเริมต้น 47 Q 402239 UMT 987908 พิกัดสิน
สุด 47 Q 403419 UMT 1988203 ตามรูปแบบและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร หมู่ 
3

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
การเกษตร หมู่ 3 บ้านแม่แพหลวง ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด
ความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว  92.50 เมตร หรือขนาด
พืนทีไม่น้อยกว่า 277.50 ตารางเมตร จํานวน 200,000.-บาท พิกัดเริม
ต้น  47 Q 411560 UMT 1994542  พิกัดสิน
สุด   47 Q 411761 UMT 19945   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร  หมู่ 
5

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร หมู่ 5 บ้านแม่แพน้อย ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด ความ
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15   เมตร ความยาว  67.50  เมตร หรือขนาด
พืนทีไม่น้อยกว่า  270   ตารางเมตร จํานวน 200,000.-บาท พิกัดเริม
ต้น  47 Q 410191 UMT 1995201  พิกัดสิน
สุด   47 Q 410208 UMT 1995335 
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4  บ้าน
ห้วยไก่ป่า ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด ความกว้าง 3
 เมตร หนา 0.15   เมตร ความยาว 85.50 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 256.50 ตารางเมตร จํานวน 200,000.-บาท พิกัดเริม
ต้น  47 Q 408869 UMT1988026 พิกัดสิน
สุด 47 Q 408946 UMT 1988161   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 8

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 8 จํานวน 2 สาย ดังนี
7.1 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือมระ
หว่างบ้านทะโลงเหนือ ทะโลงใต้  หมู่ 8 ตําบลกองก๋อย จํานวน 1
 สาย  ขนาด ความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว  33.50
  เมตร  
หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร จํานวน 100,000.-บาท
พิกัดเริมต้น  47 Q 407442 UMT 1991466  พิกัดสิน
สุด   47 Q 407185 UMT 1991641   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
7.2 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน หมู่ 8  บ้านทะโลงเหนือ ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย  ขนาด ความ
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15   เมตร ความยาว  45  เมตร  หรือขนาดพืนทีไม่
น้อยกว่า  135   ตารางเมตร   จํานวน 100,000.-บาท
พิกัดเริมต้น  47 Q 408388 UMT 1991466  พิกัดสิน
สุด   47 Q 408299 UMT 1991522   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 7 บ้านท่าฝาย ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด ความ
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 69.50 เมตร หรือขนาดพืนที
ไม่น้อยกว่า  278 ตารางเมตร จํานวน 200,000.-บาท พิกัดเริม
ต้น  47 Q 414832 UMT 1999294  พิกัดสิน
สุด 47 Q 414686 UMT 1999299   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
9

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9
  บ้านกองต๊อก ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด ความกว้าง 4
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 64 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า  256 ตารางเมตร จํานวน 200,000.-บาท
พิกัดเริมต้น  47 Q 411347 UMT 1990450  พิกัดสิน
สุด   47 Q 411645 UMT 1990325   
ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 
บ้านผาเยอน้อย ตําบลกองก๋อย จํานวน 1 สาย ขนาด ความกว้าง 3
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว  87  เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า  261 ตารางเมตรจํานวน 200,000.-บาท พิกัดเริม
ต้น  47 Q 408912 UMT 1989224  พิกัดสิน
สุด   47 Q 408931 UMT 1989419 ตามรูปแบบและรายละเอียดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการปรับปรุงลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนทีการเกษตร  หมู่ 1 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที
การเกษตร ลําเหมืองนาเดือ หมู่ 1 บ้านกองก๋อย ตําบลกองก๋อย 
ขนาด ความกว้าง 1 เมตร  ความลึก 0.80  เมตร ความยาว  85  เมตร  
หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า  85   ตารางเมตร  จํานวน  1  เส้น 
จํานวน 200,000.-บาท ตามรูปแบบและรายการละเอียดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
งานซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนภายในตําบลและงานอาคารทีเป็นทรัพย์สินอบ
ต.

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนภายในตําบลและงานอาคาร
ต่างๆ ทีเป็นทรัพย์สินของอบต. เช่น อาคารศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต. 
รัวศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 234,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 114,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมขนขยะมูลฝอย
เพือนําไปทิงภายตําบลกองก๋อย จํานวน  84,000.-บาท/ปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลภายตําบลกองก๋อย
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะอันตรายเพือนําไปทิงสถานที
ภาครัฐกําหนด จํานวน  30,000.-บาท/ปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลภายตําบลกองก๋อย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์และการบริหารจัดการคัด
แยกขยะระบบ 3 R แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชุมชนและหมjูบ้าน
ในพืนทีตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหา วัสดุ ถังคัดแยกขยะ ตามหลักการบริหาร
จัดการขยะ แบบ 3 Rs จํานวน  20,000.-บาท/ปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลภายตําบลกองก๋อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กองก๋อย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าเอกสาร ค่ารับรองการประชุมคณะทํางานติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและตําบล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืนทีทังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล  เช่น กิจกรรมวัน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก,การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพืนที จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาด้านสภาเด็กและเยาวชนในพืนที จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการกิจกรรมโครงการ สภาเด็กและ
เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด โรคเอดส์ และการตังครรภ์ไม่พึงประสงค์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัวตําบลกองก๋อย จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีและสถาบันครอบครัวตําบลกองก๋อย เช่น การจัดฝึกอบบรม
งานส่งเสริมกิจกรรมด้านสตรีและสถาบันครอบครัว
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่คุณธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเกียวกับงาน คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
เด็กเยาวชนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการอบต.สัญจรพบปะประชาชนในพืนที จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตําบล เพือจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลและออกบริการประชาชนด้านต่างๆ เช่น จ่ายเบียยัง
ชีพฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมฯความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลกองก๋อยต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต่อต้านยา
เสพติดและปรองดองสมานฉันท์ภายในชุมชนตําบลกอง
ก๋อย ประจําปี 2562  เพือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย ห่างไกล
ยาเสพติดและสร้างความรักความสามัคคีปรองปองสมานฉันท์  รู้จักแพ้
และรู้จักอภัย
ให้กัน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562  
เพือส่งเสริมให้เด็กได้ออกกําลังกายมีความสนุกสนานตามวัย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือวัสดุกีฬา  เพือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้
ออกกําลังกาย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 จํานวน 80,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนให้กับโรงเรียนใน
พืนที เพือจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ทังในระดับตําบลและระดับ
อําเภอให้กับโรงเรียนบ้านผาเยอ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 204,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถินตําบลกองก๋อย จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานกิจกรรมงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถินตําบลกองก๋อย   
1) กิจกรรมงานสืบสานประเพณีแข่งขันบังไฟวันสงกรานต์  
2) กิจกรรมงานประเพณีดําหัวนายอําเภอ 
3) กิจกรรมงานประเพณีดําหัวผู้สูงอายุในตําบลกองก๋อย       
4) กิจกรรมงานประเพณีแห่ไม้คําโพธิวันสงกรานต์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง งานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณียีเป็ง (ประเพณีลอย
กระทง) ประจําปี 2562 และภูมิปัญญาท้องถินด้านศิลปะการป้องกัน
ตัว (มวยไทย) การแข่งขันบังไฟพุ่ม  ประกวดการแสดงบนเวที
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:34 หน้า : 34/38



โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพือเป็นการส่ง
เสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทีสืบทอดกันมาแต่
โบราณ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 84,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 84,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสบเมย จํานวน 76,000
.-บาท
1) โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย   จํานวน 6,000.-บาท
2) โครงการวันพริกกะเหรียงของดีสบเมย   จํานวน 70,000
.-บาท            
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 8,000 บาท
เพืออุดหนุนหน่วยงานองค์กรทีมีกิจกรรมทีเป็นสาธารณะประโยชน์  
อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย 
1. โครงการแห่เทียนพรรษา                  จํานวน 3,000.-บาท  
2. โครงการดําหัวผู้สูงอายุอําเภอสบเมย   จํานวน 5,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 184,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 184,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมโครงการทําฝายชะลอนํา บวชป่า และการรักษาป่า ตามแนวพระ
ราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการทําฝายชะลอนําและ
การรักษาป่าตามแนวพระราชดําริ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในพืนที เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์,การฝึกอบรมให้ความ
รู้ประชาชนเรืองการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน  การทําแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่าและอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามแนวพระดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําสําหรับการอุปโภค
บริโภค จํานวน 20,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุต่างๆทีเกียวข้องในกิการประปา
ของ อบต.เช่น ท่อประปา ประแจขันท่อ ข้อต่อประปาและสารเคมีต่างๆใน
การบําบัดนําประปาสะอาด เช่น ทรายกรอง  ทรายล้าง คลอรีนสําหรับเติม
นําประปาและวัสดุอืนๆ ทีใช้ในกิจการประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง  ได้แก่ หมู่ 1 
บ้านสันกองก๋อย  และหมู่ 7 บ้านท่าฝาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,000,468 บาท
งบกลาง รวม 6,000,468 บาท
งบกลาง รวม 6,000,468 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย  ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 521
 คน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน      ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้พิการทีมีภูมิลําเนาในตําบลกองก๋อย
และขึนทะเบียนผู้พิการ ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่น้อย
กว่า 103 คน/คนละ 800.-บาท/เดือน  ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน     ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อยและมีผลรับรองจากแพทย์ ว่าได้รับเชือ H.I.V.  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 คน/คนละ 500.-บาท/เดือน  ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน     ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆในพืนทีเพือช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพืนทีตําบลทีได้รับผลกระทบทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    พ
.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   70,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน  30,000.-บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน (ส.ป.สช.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน(สปสช
.) โดยอบต.ขนาดกลาง  สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 159,468 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.)ร้อยละ 1 ของเงินรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน (ส.ป.สช
.)

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

159,468

สํารองจ่าย 515,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 430,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 45,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 650,000

เงินประจําตําแหน่ง 21,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:57 หน้า : 1/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน (ส.ป.สช
.)

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

159,468

สํารองจ่าย 515,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 898,000 955,000 2,283,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 155,000 200,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000 80,000 212,000

เงินเดือนพนักงาน 845,000 2,870,000 4,365,000

เงินประจําตําแหน่ง 21,000 156,000 198,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:19:57 หน้า : 2/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเบียกันดาร 55,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ค่าเช่าบ้าน 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 321,000 500,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน ปี 2562

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมโครงการทํา
ฝายชะลอนํา บวชป่า 
และการรักษาป่า ตาม
แนวพระราชดําริ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

65,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตังสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารท้องถิน 
กรณีครบวาระ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 25,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลกองก๋อยต้านยา
เสพติด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเบียกันดาร 48,000 250,000 353,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 30,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

55,000 25,000 195,000 325,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 35,000 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 103,000 15,000 460,000 1,419,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน ปี 2562

15,000 15,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 20,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมโครงการทํา
ฝายชะลอนํา บวชป่า 
และการรักษาป่า ตาม
แนวพระราชดําริ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

65,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตังสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารท้องถิน 
กรณีครบวาระ

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 220,000 295,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลกองก๋อยต้านยา
เสพติด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
และทักษะทางการ
ศึกษาของศพด.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2562

40,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการซ่อมแซมบ้าน
พักผู้ด้อยโอกาสยากไร้ 20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.กองก๋อย

5,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณทีทําการอบต
.กองก๋อย

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 59,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

70,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 40,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และการปฐมพยาบาล
เบืองต้น (OTost)

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิมทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ
โครงการฝึกอบรมเพิม
เติม/ฝึกทบทวนซ้อม
แผนป้องกันบรรเทาภัย 
ปี 2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
และทักษะทางการ
ศึกษาของศพด.

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2562

40,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000 70,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
พักผู้ด้อยโอกาสยากไร้ 20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.กองก๋อย

5,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณทีทําการอบต
.กองก๋อย

15,000 15,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 59,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

70,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 40,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และการปฐมพยาบาล
เบืองต้น (OTost)

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิมทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ

16,000 16,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติม/ฝึกทบทวนซ้อม
แผนป้องกันบรรเทาภัย 
ปี 2562

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติมและทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์/โครงการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นทียึด
เหนียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจประชาชน
ชาวไทย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540
โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในพืนที

16,500

โครงการพระราชดําริ
ด้านการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดิน

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 180,000

โครงการพัฒนาด้าน
สภาเด็กและเยาวชนใน
พืนที

16,500

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและ
สถาบันครอบครัวตําบล
กองก๋อย

12,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร คณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้
นําชุมชน องค์กร กลุ่ม
ต่างๆ

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่
คุณธรรม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติมและทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์/โครงการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นทียึด
เหนียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจประชาชน
ชาวไทย

35,000 35,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในพืนที

16,500

โครงการพระราชดําริ
ด้านการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดิน

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 180,000

โครงการพัฒนาด้าน
สภาเด็กและเยาวชนใน
พืนที

16,500

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและ
สถาบันครอบครัวตําบล
กองก๋อย

12,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากร คณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้
นําชุมชน องค์กร กลุ่ม
ต่างๆ

300,000 300,000

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่
คุณธรรม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
การบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

100,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์
โครงการวันต่อต้าน
คอรัปชันสากล 9 
ธันวาคม ประจําปี 
2562

โครงการวันสถาปนา
ท้องถินไทย

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
โครงการศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง

50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถินตําบล
กองก๋อย

65,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้อันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

35,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสืบสานประ
เพณียีเป็ง งานวันลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ. 
2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
การบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

100,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 20,000 20,000

โครงการวันต่อต้าน
คอรัปชันสากล 9 
ธันวาคม ประจําปี 
2562

50,000 50,000

โครงการวันสถาปนา
ท้องถินไทย 25,000 25,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

25,000 25,000

โครงการศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง

50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถินตําบล
กองก๋อย

65,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

680,700 680,700

โครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้อันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

35,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสืบสานประ
เพณียีเป็ง งานวันลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ. 
2562

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

25,000

โครงการอบต.สัญจร
พบปะประชาชนใน
พืนที

25,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุ
คลากรอบต.

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000

วัสดุอืน 80,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

25,000

โครงการอบต.สัญจร
พบปะประชาชนใน
พืนที

25,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุ
คลากรอบต.

52,000 52,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,000 225,000 252,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 77,000 107,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 150,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 25,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 15,000 18,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,410,100 1,410,100

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 6,500 9,500

วัสดุสํานักงาน 15,000 57,000 97,000

วัสดุอืน 100,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 85,000 85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือจัดหาตู้
เหล็กแบบ 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้

โครงการจัดหาตู้เก็บ
เอกสารเหล็ก ชนิด  2 
บานเลือน

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์ดีดแบบ
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา
โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองสํารองไฟฟ้า
โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดหาเครือง
สํารองไฟฟ้า แบบ 1 
KVA   สําหรับใช้กับ
เครืองคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

5,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000 70,000 90,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือจัดหาตู้
เหล็กแบบ 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้

11,000 11,000

โครงการจัดหาตู้เก็บ
เอกสารเหล็ก ชนิด  2 
บานเลือน

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

16,000 16,000

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์ดีดแบบ
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

3,300 3,300

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

12,900 12,900

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองสํารองไฟฟ้า 17,400 17,400

โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดหาเครือง
สํารองไฟฟ้า แบบ 1 
KVA   สําหรับใช้กับ
เครืองคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

5,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดหาเครือง
ตบดิน 21,000

โครงการจัดหาบันได
พาดยาว แบบ 2 ตอน
เลือน

6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือจัดหา ตู้
ลําโพงเอนกประสงค์ 
ขนาด 15 นิว แบบ
เคลือนที

โครงการจัดซือจัดหา
แผงสัญญาณไฟไซเรน
พร้อมบริการติดตัง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลาง ของอบต.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือจัดหา
กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสล.เข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 6

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร หมู่ 3

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสลภายใน
หมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร  หมู่ 5

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดหาเครือง
ตบดิน 21,000

โครงการจัดหาบันได
พาดยาว แบบ 2 ตอน
เลือน

6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือจัดหา ตู้
ลําโพงเอนกประสงค์ 
ขนาด 15 นิว แบบ
เคลือนที

10,000 10,000

โครงการจัดซือจัดหา
แผงสัญญาณไฟไซเรน
พร้อมบริการติดตัง

50,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลาง ของอบต. 847,000 847,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือจัดหา
กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล

19,300 19,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสล.เข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 6

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร หมู่ 3

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคสลภายใน
หมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร  หมู่ 5

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน/เข้าพืนทีเกษตร 
หมู่ 7

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรองเข้า
หมู่บ้าน หมู่ 9

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2

200,000

โครงการปรับปรุงลํา
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพืนทีการ
เกษตร  หมู่ 1

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

งานซ่อมแซมบํารุง
รักษาถนนภายใน
ตําบลและงานอาคารที
เป็นทรัพย์สินอบต.

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงคัดแยกขยะ อบ
ต.กองก๋อย ม. 1

90,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงจอดรถ อบต
.กองก๋อย

67,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าหมู่
บ้าน/ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน/เข้าพืนทีเกษตร 
หมู่ 7

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรองเข้า
หมู่บ้าน หมู่ 9

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2

200,000

โครงการปรับปรุงลํา
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพืนทีการ
เกษตร  หมู่ 1

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

งานซ่อมแซมบํารุง
รักษาถนนภายใน
ตําบลและงานอาคารที
เป็นทรัพย์สินอบต.

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงคัดแยกขยะ อบ
ต.กองก๋อย ม. 1

90,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงจอดรถ อบต
.กองก๋อย

67,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล อบต.กอง
ก๋อย

143,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องเก็บของ 
อบต.กองก๋อย  หมู่ 1

118,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องเก็บของ 
อบต.กองก๋อย หมู่ 1

37,200

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 8,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 76,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน
อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนต้านยา
เสพติด ประจําปี 2562

80,000

รวม 6,000,468 110,000 234,000 454,000 165,000 4,561,000 520,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล อบต.กอง
ก๋อย

143,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องเก็บของ 
อบต.กองก๋อย  หมู่ 1

118,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องเก็บของ 
อบต.กองก๋อย หมู่ 1

37,200

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 8,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 76,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน

2,420,000 2,420,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนต้านยา
เสพติด ประจําปี 2562

80,000

รวม 6,791,800 195,000 10,700,100 29,981,368
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