
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,671,009.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,579,208.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,173,331.80 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 159,676.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

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

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

(1) รายรับจริง จํานวน 36,321,135.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,989.92 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 76,144.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 361,429.47 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 83,311.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 137,330.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,314,073.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,322,858.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,396,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,040,250.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,536,294.80 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,688,459.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,010,953.71 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,668,338.50 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,136,204.46 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,780,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 19,380.00 28,000.00 27,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,488.20 39,500.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 317,999.69 358,500.00 332,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 117,521.00 95,000.00 130,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,255.00 74,000.00 65,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 524,643.89 595,000.00 654,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,666,881.57 12,868,680.00 16,552,320.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,666,881.57 12,868,680.00 16,552,320.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,711,745.00 16,549,182.00 16,846,020.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,711,745.00 16,549,182.00 16,846,020.00

รวม 21,903,270.46 30,012,862.00 34,052,340.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 365,614.20 5,045,400.00 6,126,000.00

งบบุคลากร 6,478,520.00 9,564,780.00 10,553,320.00

งบดําเนินงาน 1,540,442.34 6,305,782.00 7,500,220.00

งบลงทุน 2,476,137.00 5,914,800.00 7,059,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,599,900.00 3,182,100.00 2,813,800.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 12,460,613.54 30,012,862.00 34,052,340.00

รวม 12,460,613.54 30,012,862.00 34,052,340.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,629,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,992,020

แผนงานสาธารณสุข 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,285,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 534,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 250,000

แผนงานการพาณิชย์ 145,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,126,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,052,340





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,734,320 0 1,645,000 7,379,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,336,000 0 1,645,000 4,981,000

งบดําเนินงาน 2,300,000 20,000 325,000 2,645,000

    ค่าตอบแทน 350,000 0 140,000 490,000

    ค่าใช้สอย 1,335,000 20,000 150,000 1,505,000

    ค่าวัสดุ 400,000 0 35,000 435,000

    ค่าสาธารณูปโภค 215,000 0 0 215,000

งบลงทุน 2,580,500 0 0 2,580,500

    ค่าครุภัณฑ์ 2,580,500 0 0 2,580,500

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

                                             รวม 10,639,820 20,000 1,970,000 12,629,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 70,000 180,000 250,000

    ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 70,000 120,000 190,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

                                             รวม 70,000 180,000 250,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,904,000 0 1,904,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,904,000 0 1,904,000

งบดําเนินงาน 380,000 2,091,220 2,471,220

    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 205,000 597,600 802,600

    ค่าวัสดุ 30,000 1,493,620 1,523,620

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

งบลงทุน 12,000 0 12,000

    ค่าครุภัณฑ์ 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,604,800 2,604,800

    เงินอุดหนุน 0 2,604,800 2,604,800

                                             รวม 2,296,000 4,696,020 6,992,020

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 580,000 580,000

    ค่าใช้สอย 580,000 580,000

                                             รวม 580,000 580,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,270,000 0 0 1,270,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,270,000 0 0 1,270,000

งบดําเนินงาน 365,000 0 184,000 549,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 0 100,000

    ค่าใช้สอย 145,000 0 184,000 329,000

    ค่าวัสดุ 120,000 0 0 120,000

งบลงทุน 145,500 4,321,000 0 4,466,500

    ค่าครุภัณฑ์ 145,500 0 0 145,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,321,000 0 4,321,000

                                             รวม 1,780,500 4,321,000 184,000 6,285,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                                             รวม 200,000 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 190,000 350,000

    ค่าใช้สอย 160,000 190,000 350,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 104,000 184,000

    เงินอุดหนุน 80,000 104,000 184,000

                                             รวม 240,000 294,000 534,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 120,000 130,000 250,000

    ค่าใช้สอย 120,000 130,000 250,000

                                             รวม 120,000 130,000 250,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 145,000 145,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

    ค่าสาธารณูปโภค 75,000 75,000

                                             รวม 145,000 145,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,126,000 6,126,000

    งบกลาง 6,126,000 6,126,000

                                             รวม 6,126,000 6,126,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,629,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,992,020

แผนงานสาธารณสุข 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,285,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 534,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 250,000

แผนงานการพาณิชย์ 145,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,126,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,052,340

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกองก๋อย และโดยอนุมัติของนายอําเภอสบเมย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 34,052,340 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
34,052,340 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อยมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายเฉลิม  ซอนคํา)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อนุมัติ

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

(นายผะอบ  บินสะอาด)

ตําแหน่ง นายอําเภอสบเมย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอ สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 18,836.00 27,000.00 -3.70 % 26,000.00

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

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 19,380.00 28,000.00 27,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 58.20 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 35,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 3,630.00 35,500.00 69.01 % 60,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 2,500.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 7,488.20 39,500.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 58,500.00 56,500.00 6.19 % 60,000.00

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

     ดอกเบีย 0.00 0.00 259,099.69 300,000.00 -10.00 % 270,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 317,999.69 358,500.00 332,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 116,721.00 95,000.00 36.84 % 130,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 117,521.00 95,000.00 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 35,000.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 26,105.00 33,000.00 -57.58 % 14,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 62,255.00 74,000.00 65,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 12,500.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,217,766.88 7,894,180.00 40.34 % 11,078,700.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 1,939,502.91 1,950,000.00 2.02 % 1,989,320.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,094,154.18 1,150,000.00 -0.89 % 1,139,800.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,353,534.66 1,750,000.00 29.80 % 2,271,500.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 1,050.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 23,831.43 27,500.00 9.09 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 37,041.51 55,000.00 -54.55 % 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -95.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 13,666,881.57 12,868,680.00 16,552,320.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 7,711,745.00 16,549,182.00 1.79 % 16,846,020.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 7,711,745.00 16,549,182.00 16,846,020.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 21,903,270.46 30,012,862.00 34,052,340.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย

อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 34,052,340   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 27,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 26,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 35,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 332,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 270,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 130,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา จํานวน 130,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 14,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,552,320 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 12,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,078,700 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,989,320 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 1,139,800 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,271,500 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,846,020 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,846,020 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 471,240 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 38,610 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 38,610 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 79,200 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 1,570,800 1,713,600 0 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,198,460 2,398,320 2,398,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,481,260 1,900,000 15.79 % 2,200,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 77,730 94,000 17.02 % 110,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 112,350 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 634,845 710,000 2.82 % 730,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 49,906 62,000 12.9 % 70,000

เงินเบียกันดาร 0 0 0 90,000 11.11 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,356,091 2,982,000 3,336,000

รวมงบบุคลากร 0 0 4,554,551 5,380,320 5,734,320

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอสบเมย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 19,150 0 100 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 23,000 -34.78 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 8,000 17,000 -11.76 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,150 40,000 350,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 74,585 273,000 44.69 % 395,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 15,700 20,000 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตังสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหารท้องถิน กรณีครบ
วาระ

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 79,990.99 188,000 -20.21 % 150,000

โครงการจัดทําสือ/วารสารประชา
สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการท้องถินไทย หัวใจสีขาว 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์
พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่
สวรรคาลัยผองท้องถินไทยน้อมรําลึกฯ

0 0 0 76,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพฯ 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ตาม
รอยพ่ออย่างพอเพียง และร่วมถวาย
สักการะพระบรมศพ

0 0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้นําชุมชน องค์กร 
กลุ่มต่างๆ

0 0 0 0 100 % 280,000

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 0 0 0 24,000 25 % 30,000

โครงการวันสถาปนาท้องถินไทย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการวันสถาปนาวันท้องถินไทย 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลา
กรอบต. 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,766 25,000 700 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 197,041.99 990,000 1,335,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 29,600 43,000 39.53 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 23,284 12,000 66.67 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,104 55,000 -63.64 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 86,561.6 200,000 -10 % 180,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 17,000 47.06 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 446 22,000 -54.55 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,985 31,000 -19.35 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 176,980.6 500,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 84,351.99 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 5,261.19 13,000 -23.08 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 4,232 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 55,032.52 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 148,877.7 218,000 215,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 550,050.29 1,748,000 2,300,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับ
เพลิงแบบเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 2,500,000

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ 0 0 0 52,000 -100 % 0

โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกนําดับ
เพลิงแบบอเนกประสงค์ 0 0 0 1,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองสูบนํา แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 75,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือจัดหาเครืองต้มนําร้อน 0 0 0 0 100 % 5,500

โครงการจัดหาเครืองทํานําร้อน-เย็น
ไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 29,000 -100 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 19,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 52,282 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 52,282 1,805,200 2,580,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 52,282 1,905,200 2,580,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 20,900 20,900 19.62 % 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,900 220,900 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,900 220,900 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 5,177,783.29 9,254,420 10,639,820

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 15,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 515,870 850,000 29.41 % 1,100,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 100 % 60,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 28,790 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 326,835 360,000 3.61 % 373,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 875 0 0 % 0

เงินเบียกันดาร 0 0 0 40,000 75 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 872,370 1,322,000 1,645,000

รวมงบบุคลากร 0 0 872,370 1,322,000 1,645,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 800 18,000 427.78 % 95,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 8,000 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 7,000 114.29 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 8,800 28,000 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 25,240 92,000 -45.65 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 33,490 45,000 11.11 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมตัวแทนประชาคม 
ด้านการจัดซือ-จัดจ้าง 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมตัวแทนประชาคม จัด
ซือ-จัดจ้าง ประจําปี 2560 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 940 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 59,670 212,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 6,595.05 12,000 25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 1,500 33.33 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 16,569 26,500 -32.08 % 18,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 23,164.05 40,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 91,634.05 280,000 325,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บหนังสือ 0 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 5,150 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสารชนิด 2 บาน 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 6,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,150 36,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 5,150 36,400 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 969,154.05 1,638,400 1,970,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 6,146,937.34 10,907,820 12,629,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน/โครงการสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
ประจําปี 2559 0 0 60,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 60,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 60,000 70,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 60,000 60,000 70,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมเพิมเติม/ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฯภัย ปี 2561 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ฝ่ายพลเรือน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 33,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 33,500 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 63,500 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาสัญญาณไฟฟ้าเพือใช้ใน
กิจการสาธารณภัย 0 0 0 12,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,500 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 76,000 180,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 60,000 136,000 250,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 207,796 929,900 12.92 % 1,050,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 193,922 812,460 -16.3 % 680,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 6,000 96,000 -100 % 0

เงินเบียกันดาร 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 407,718 1,874,360 1,904,000

รวมงบบุคลากร 0 0 407,718 1,874,360 1,904,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 75,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,500 300 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,500 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 24,000 34,000 208.82 % 105,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 14,600 25,000 20 % 30,000

โครงการเพือนครูเพือการพัฒนา 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 500 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 38,600 134,000 205,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 25,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 38,600 191,500 380,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network

0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 42,000 12,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีอยู่ในสังกัด อบต.กองก๋อย 0 0 6,255 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 6,255 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 6,255 42,000 12,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 452,573 2,107,860 2,296,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:11:52 หน้า : 11/27



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการ
ศึกษา 0 0 0 14,500 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการ
ศึกษาของศพด. 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 217,500 176,800 -17.31 % 146,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันให้กับศ.พด.

0 0 0 0 100 % 421,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา 0 0 0 509,600 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 217,500 700,900 597,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 131,376 1,700,382 -12.16 % 1,493,620

รวมค่าวัสดุ 0 0 131,376 1,700,382 1,493,620

รวมงบดําเนินงาน 0 0 348,876 2,401,282 2,091,220

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,384,000 2,771,200 -6 % 2,604,800

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,384,000 2,771,200 2,604,800

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,384,000 2,771,200 2,604,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 1,732,876 5,172,482 4,696,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 131,072 520,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 131,072 520,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 131,072 520,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 131,072 520,000 0

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 2,316,521 7,800,342 6,992,020

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ประจําปี 2560 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 60,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 30,000 60,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 30,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 0 0 0 0 100 % 550,000

โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูง
อายุ ฯ ทียากไร้ขาดญาติดูแล 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ทียากไร้ขาดญาติดูแล 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 580,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 580,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000 580,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000 580,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 308,511 553,000 41.95 % 785,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 17,500 242.86 % 60,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 266,920 302,000 4.3 % 315,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 29,950 22,600 -11.5 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเบียกันดาร 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 643,881 973,100 1,270,000

รวมงบบุคลากร 0 0 643,881 973,100 1,270,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 32,804 67,000 49.25 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,122 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง
ช่าง 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ กองช่าง 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,800 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 37,726 97,000 145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,210 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,950 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -10 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,540 17,000 -11.76 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0 0 4,500 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 24,200 132,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 61,926 254,000 365,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้ 2 บานพับ 0 0 5,150 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหากล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 100 % 110,000

หัวเจาะคอนกรีต 0 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดหาเครืองพิมพ์(ปรินท์เตอร์) 
แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 7,900

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 11,600

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษ A3 0 0 0 8,500 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 3,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,150 26,700 145,500

รวมงบลงทุน 0 0 30,150 26,700 145,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 735,957 1,253,800 1,780,500

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงเก็บของ อบ
ต. 0 0 0 109,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารทีจอดรถ 0 0 0 157,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพืนที
การเกษตร ม.1 0 0 238,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทะโลง
ใต้ ม.8 จุดที 2 0 0 84,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แพ
น้อย ม.5 จุดที 2 0 0 207,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านแม่แพหลวง ม.3 จุดที 1 0 0 242,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านแม่แพหลวง ม.3 จุดที 2 0 0 154,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านท่าฝาย ม.7  จุดที 2 0 0 156,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านท่าฝาย ม.7 จุดที 1 0 0 268,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านผาเยอ ม.2 0 0 189,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางขึนสํานักงาน อบต
.กองก๋อย

0 0 0 112,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 0 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.5 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.6 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.8 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพืนทีการเกษตรบ้านถ่างใน หมู่ 
7

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการเกษตร 
หมู่ 3

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีเกษตร หมู่ 
7

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 จุดที 2 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก บริเวณพืนที หมู่ 3 0 0 0 0 100 % 121,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลักภายในตําบล 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บ้านกอง
ก๋อย ม.1 0 0 52,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. 0 0 0 263,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบกรองนํา อบต
.กองก๋อย 0 0 90,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
บ้านแม่แพหลวง  ม.3 0 0 163,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
บ้านแม่แพน้อย  ม.5 0 0 429,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

งานบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายหลักสายรองภายในตําบลและอาคาร 0 0 0 0 100 % 900,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมสํานักงาน บ้านพัก
และอาคาร 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 2,273,800 3,942,000 4,321,000

รวมงบลงทุน 0 0 2,273,800 3,942,000 4,321,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 2,273,800 3,942,000 4,321,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 56,000 84,000 0 % 84,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์และการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 56,000 84,000 184,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 56,000 84,000 184,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 56,000 84,000 184,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3,065,757 5,279,800 6,285,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกอง
ก๋อย

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับตําบล ประจําปี 2559 0 0 15,600 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับตําบล ประจําปี 2560 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับหมู่บ้านและตําบล 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 0 0 0 0 100 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการพัฒนาด้านสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาด้านสภาเด็กและ
เยาวชนในพืนที 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่คุณธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่คุณธรรม 
ประจําปี 2560 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 
ประจําปี 2559 0 0 24,284 0 0 % 0

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 
ประจําปี 2560 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,884 97,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 39,884 97,000 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 39,884 97,000 200,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 39,884 97,000 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา 3 อําเภอสายใต้ 0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการแข่งขันกีฬา 3 อําเภอสายใต้ 
ประจําปี 2560 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2559

0 0 33,300 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2560

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลกองก๋อยต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 0 0 0 75,500 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0 0 40,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 73,300 175,500 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 73,300 175,500 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 100,000 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 80,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 173,300 255,500 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรี
พืนเมือง และวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมตําบลกองก๋อย ประจําปี 
2559

0 0 40,100 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีตําบลกองก๋อย ประจําปี 2560 0 0 0 57,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง (ลอย
กระทง) ประจําปี 2559 0 0 49,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง งานวัน
ลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 89,100 60,000 190,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 89,100 60,000 190,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 90,000 96,000 0 % 96,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 5,000 14,000 -42.86 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 95,000 110,000 104,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 95,000 110,000 104,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 184,100 170,000 294,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 357,400 425,500 534,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โคงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 2 HP x 220 
V จํานวน 1 เครือง 0 0 18,500 0 0 % 0

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 2 HP x 380 
V จํานวน 2 เครือง 0 0 33,000 0 0 % 0

จัดซือมอเตอร์ ซัมเมอร์ส 5 HP X 380 
V จํานวน 2 เครือง 0 0 57,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 108,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 108,500 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 108,500 0 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทําฝายชะลอนําและการรักษา
ป่าตามแนวพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ"สร้างป่าสร้าง
รายได้"

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่า 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการฝายชะลอนํา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถินและ
ปลุกป่าตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา "โครงการสร้างป่า
สร้างรายได้"

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 130,000 130,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 108,500 130,000 250,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 20,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:11:53 หน้า : 25/27



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 0 51,000 -1.96 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 51,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 75,000 0 % 75,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 75,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 141,000 145,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 141,000 145,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 141,000 145,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 55,163 120,000 -8.33 % 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 3,584,400 20.8 % 4,330,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 800,000 15 % 920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 6,000 0 % 6,000

สํารองจ่าย 0 0 103,025 300,000 62.33 % 487,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 83,000 90,000 11.11 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 124,426.2 145,000 19.31 % 173,000

รวมงบกลาง 0 0 365,614.2 5,045,400 6,126,000

รวมงบกลาง 0 0 365,614.2 5,045,400 6,126,000

รวมงบกลาง 0 0 365,614.2 5,045,400 6,126,000

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 365,614.2 5,045,400 6,126,000

รวมทุกแผนงาน 0 0 12,460,613.54 30,012,862 34,052,340
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย
อําเภอ สบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,052,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,639,820 บาท
งบบุคลากร รวม 5,734,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ รายละเอียดดังนี
1. เงินเดือนนายกฯ เดือนละ 20,400.-บาท เป็นเงิน 244,800.-บาท
2. เงินเดือนรองนายกฯ จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220.-บาท/คน เป็น
เงิน 269,280.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ 
ดังนี
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ เดือนละ 1,750.-บาท 
เป็นเงิน 21,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ จํานวน 2 คน ๆ ละ 
880.-บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ รายละเอียด
ดังนี
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ เดือนละ 1,750.-บาท เป็นเงิน 
21,000.-บาท 
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ จํานวน 2 คน ๆ ละ 
880.-บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกฯ 
เดือนละ 7,200.-บาท 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ รายละเอียดดังนี
1. ค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาฯ เดือนละ 11,220.-บาท เป็น
เงิน 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
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,336,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สํานักงานปลัด ดังนี
1.  ตําแหน่ง ปลัดอบต.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
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งปลัดอบต.นักบริหารระดับ
กลาง เดือนละ 7,000.-บาท และเงินเพิมค่าเบียยังชีพชัวคราว พนักงาน
ส่วนตําบล 2 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสํานักงานปลัด จํานวน 5 ตําแหน่ง ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
3. ตําแหน่ง คนตกแต่งสวน
4. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
5. ตําแหน่ง คนงานทัวไป
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าเบียยังชีพชัวคราวหรือทีเรียกเป็นอย่าง
อืน สําหรับพนักงานจ้างในสํานักงานปลัด 3 ตําแหน่ง 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินเบียกันดาร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียเสียงภัย หรือทีเรียกเป็นอย่างอืน ตามการขอกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ สําหรับ พนักงานส่วนตําบลในสํานักงาน
ปลัด จํานวน 10 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด ประจําปี 2561  ตัง
ไว้ 150,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
2. เพือเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีใน
การเลือกตังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถินกรณีครบวาระ ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตัง ตังไว้ 150,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักงานปลัด 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,335,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 395,000 บาท

1. ค่าจ้าง อัดรูป ขยายรูป ทํากรอบ ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 15,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เข้า
เล่มเอกสาร ส่งแฟกซ์ในการปฏิบัติงานโฆษณาและเผยแพร่กิจการงาน
ของอบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
2. ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ จํานวน 13,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารสือสิงพิมพ์ประจําหมู่บ้านและสํานักงาน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 150,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
4. ค่าจ้างเหมาบริการรับใช้งานทัวไป (จ้างเหมาบริการตําแหน่งแม่
บ้าน) จํานวน 72,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับใช้และทําความสะอาดสํานัก
งาน (ตําแหน่งแม่บ้าน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
5. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตังไว้ 145,000.-บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการในงานอันเป็นประโยชน์และอยู่ในความดูแลรับ
ผิดชอบของอบต.
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะขนส่งและค่าระวางบรรทุกเพือใช้ใน
งานของอบต. ค่าจ้างเหมาบริการ ขุดดินถมดิน ปรับเกลียดินทังใช้แรงงาน
คนและเครืองจักร ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าหญ้า ตัดหญ้า ถางหญ้า แต่งกิง
ไม้ ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนนทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของอบต. และงานอืนๆ ทีเป็นประโยชน์และอยู่ในความดูแลของอบต. ค่า
จ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนิน
งานของอบต. ทางสือต่างๆ จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ เพือให้บุคคลทัวไปรับทราบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลทีมาติดต่อราชการในอบต
. และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าถ่ายเอกสารและสือสิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือต้อนรับบุคคล
หรือคณะทีมาติดต่องานอบต. ตลอดจนเยียมชม และตรวจนิเทศงาน และ
การประชุมสมาชิกสภาฯ รวมถึงบุคคลภายนอกทีเข้าร่วมประชุมสภาฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิน กรณีครบ
วาระ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัวไปเกียวกับงานเลือกตังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร
ท้องถิน กรณีครบวาระ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและคณะ สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการจัดทําสือ/วารสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือ/วารสารประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม ของอบต.กอง
ก๋อย ด้านต่างๆ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการท้องถินไทย หัวใจสีขาว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพือเสริมสร้าง
การป้องกันการทุจริตคอรัปชัน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงาน และผู้นําชุมชน องค์กร กลุ่มต่างๆ

จํานวน 280,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมโครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรในการทํางานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีตามหลักธร
รมาภิบาลสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับระเบียบกฎหมายทีเกียวข้องกับ
การปฏิบัติงานของอบต. พร้อมศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรของอบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ในพืนที
ตําบลกองก๋อยและพืนทีอําเภอสบเมย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

โครงการวันสถาปนาท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนาท้อง
ถินไทย ประจําปี 2561
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
อบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ทีเป็นทรัพย์สินของ
อบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ธงชาติ ขาตังกระดาน สมุดประวัติ
ข้าราชการ ฯลฯ พระบรมฉายาลักษณ์ และใช้สําหรับเลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถินและผู้บริหารท้องถิน กรณีครบวาระ เช่น วัสดุเลือกตัง ค่าแบบ
พิมพ์สําหรับงานเลือกตัง และอืนๆ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์
ไฟฟ้า เบรคเกอร์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แปรง ไม้กวาด แก้วนํา จานรอง ชุดกาแฟ กาต้มนําร้อน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่านไฟ แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง นํามันจารบี 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อาหารเสริมสําหรับพืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มไสลด์ เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําสํานักงานอาคารอบต. หรือ อาคารสิงปลูก
สร้างทีอยู่ในความดูแลของอบต. ไฟแสงสว่างสาธารณะ ไฟฟ้าทีใช้ระบบ
นําประปาหมู่บ้าน บ้านท่าฝายและบ้านกองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ทีใช้ในราชการ อบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
ค่าบริการจัดทําเว็ปไซด์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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งบลงทุน รวม 2,580,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,580,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด
ความจุนําไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์
ดีเซล นําหนักรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 9,000 กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปัมและอุปกรณ์ เพือใช้ในงานสาธารณภัยด้านต่างๆ เช่น งาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย งานบริการ ช่วยเหลือจัดหานําสะอาดเพือการ
อุปโภคบริโภค ภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพืนที ทีอาจเกิดขึนในพืนที ทีมี
คุณสมบัติและสมรรถนะทีเหมาะสมกับสภาพพืนทีการใช้งาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคาตามท้องตลาดทัวไป
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจ อํานาจหน้าที 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองสูบนํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 75,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 2 HP 380 V ขนาดท่อส่งนํา 2 นิว (50 มิลลิเมตร) ระดับอัตรา
กําลังส่งนําความสูง 29 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครืองสูบนําและของ
มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทีจะใช้งาน เพือใช้ในงานกิจการระบบประปาหมู่
บ้าน ของอบต.กองก๋อย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,500.-บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคาตามท้องตลาดทัวไป จํานวน 
35,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสูบนําแบบซัมเมิร์ส ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 2HP 220 V ขนาดท่อส่งนํา 2 นิว (50 มิลลิเมตร) ระดับ
อัตรากําลังส่งนําความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เครืองสูบนําแบบซัมเมิร์ส (ใบพัดติดเครือง) และของมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อม
ทีจะใช้งาน เพือใช้ในงานกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ของอบต.
กองก๋อย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 20,000.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือราคาตามท้องตลาดทัวไป จํานวน 40,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือจัดหาเครืองต้มนําร้อน จํานวน 5,500 บาท
เพือใช้ในงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ประชาชนในพืนที จํานวน 5,500.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครือง
ทํานําร้อน (หม้อต้มนําร้อน) จํานวน 1 เตรือง ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือราคาทัวไปตามท้องตลาด
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือสนับสนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ให้กับ อบต.ป่าโปง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจ และประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติราชการของอบต. สําหรับผู้รับบริการ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,970,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,645,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารการคลังระดับต้น)
2. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
3. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
4. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
5. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ (เบียยังชีพชัวคราว) ของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 373,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
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เงินเบียกันดาร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืน ตามการขอกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ พนักงานส่วนตําบลส่วนกองคลัง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตําบล ประจําปี 2561 จํานวน 65,000.-บาท 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง สําหรับ
พนักงานและบุคคลภายนอกทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการจัดซือจัด
จ้าง ตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 30,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สังกัดกองคลัง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองคลัง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าล้างอัดรูป ถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
2. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ จํานวน 3,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 35,000.-บาท 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
4. ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างกองคลัง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองคลัง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง
โครงการฝึกอบรมตัวแทนประชาคม ด้านการจัดซือ-จัดจ้าง จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคม ด้านการจัดซือ-จัดจ้าง 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มไสลด์ เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้น
พิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน/โครงการสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิมเติมและทบทวนลูกเสือชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามทีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ตังไว้ 30,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาภัย สําหรับ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวย
การ และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวย
การ และอาสาสมัคร ฯ (อปพร.) 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
โครงการฝึกอบรมเพิมเติม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฯภัย ปี 2561 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกทีสมัครเป็นอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือนหรือการจัดฝึกอบรมทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดการฝึกอบ
รม อปพร. ตามแผนอัตรากําลัง อปพร. ท้องถินฝึกทบทวนงานสาธารณภัย
และการป้องกันอัคคีภัย ประจําปี 2561 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง และวัสดุอืนๆ เพือใช้
งาน อป.พ.ร.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,296,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,904,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,904,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและครูศูนย์เด็ก กองการ
ศึกษา ฯ ดังนี
    1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ  (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น) 
    2. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองการศึกษา ฯ
 จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 570,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
    3. ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์เด็กเล็กบ้านกองก๋อย ทีได้รับจัดสรร
งบ ฯ จากกรมส่งเสริม ฯ กองก๋อย) 
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริม ฯ) จํานวน 480,000.-บาท 
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆ (เบียยังชีพชัวคราว) ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ผู้ดูแลเด็ก ฯ สังกัดกองการศึกษา ฯ
 จํานวน 6 อัตรา ดังนี
1. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 24,000
.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
2. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง บ้านผาเยอ และบ้านทะโลง พนักงานจ้างทัวไป ทีได้รับจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 
1,000.- บาท จํานวน 48,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
3. ค่าเบียยังชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านทะ
โลง พนักงานจ้างทัวไป ทีได้รับค่าเบียยังชีพชัวคราว จาก อบต.กอง
ก๋อย จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000.-บาท จํานวน 12,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก สังกัดกองการศึกษา ฯ จํานวน 680,000.-บาท ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง ทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 140,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
2. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่แพ
หลวง บ้านผาเยอ และบ้านทะโลง ทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จํานวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือน
ละ 9,000.-บาท / คน จํานวน 432,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
3. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ศูนย์เด็กเล็กบ้านทะโลง ทีได้
รับค่าตอบแทนจาก อบต.กองก๋อย เดือนละ 9,000.-บาท จํานวน 
1 อัตรา จํานวน 108,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

เงินเบียกันดาร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียเสียงภัย หรือทีเรียกเป็นอย่างอืน ตามการขอกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษา ฯ จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ประจําปี 2561 ตังไว้ 75,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานกอง
การศึกษา ฯ 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา ฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบล และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ฯ 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 105,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตังไว้ 30,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ในงานทีเกียวข้องกับกองการศึกษา ฯ 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา 
2. ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ตังไว้ 5,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานทีเกียวข้องกับกองการศึกษา ฯ
 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
3. ค่าจ้างเหมาบริการรับใช้ทํางานทัวไป ในส่วนกองการศึกษา ฯ (จ้าง
เหมาบริการงานทัวไปเกียวกับงานกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประเพณี) ตังไว้ 70,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับใช้ทํางานทัวไปเกียวกับงานกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และงานศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญทาง
ราชการ เช่น งานรัฐพิธี งานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดําเนินงาน
ของ อบต. ,งานพิธีทางศาสนา ฯลฯ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง กองการศึกษา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของกอง
การศึกษา ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว นําดืม จาน ชาม ไม้กวาด และอืนๆ ที
เกียวข้องในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ รวมทังศูนย์เด็กเล็กทัง 4
 ศูนย์ ทีสังกัด อบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มไสลด์ เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้น
พิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารศูนย์เด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. จํานวน 4 ศูนย์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือจัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network

จํานวน 12,000 บาท

เพือจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครือง (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม 7%) เพือใช้ในงานกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสมบัติและรายละเอียดของเครือง ตาม
มาตรฐานราคาครุภัณฑ์ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคาตาม
ท้องตลาดทัวไป
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,696,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,091,220 บาท
ค่าใช้สอย รวม 597,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะทางการศึกษาของศพด. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ อบต. ทัง 4 ศูนย์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 146,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (สือการเรียนการสอน) ให้กับ ศพด
. ทีอยู่ในความดูแลของ อบต. จํานวน 4 ศูนย์ รวม 86 คน ใน
อัตรา 1,700.-บาท/คน/ปี ตังไว้ 146,200.-บาท
1. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.กองก๋อย จํานวน 
24 คน จํานวน 40,800.-บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.แม่แพหลวง จํานวน 
32 คน จํานวน 54,400.-บาท
3. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ผาเยอ จํานวน 14 คน จํานวน 
23,800.-บาท
4. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทะโลง จํานวน 16 คน จํานวน 
27,200.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศ.พด.

จํานวน 421,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศ.พด.ทีอยู่ในความดูแลของ 
อบต. จํานวน 4 ศูนย์ รวม 86 คน ในอัตรา 20 บาท/คน จํานวน
245 วัน ตังไว้ 421,400.-บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน ศ.พด.กองก๋อย จํานวน 24 คน จํานวน 
117,600.-บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน ศ.พด.แม่แพหลวง จํานวน 
32 คน จํานวน 156,800.-บาท
3. ค่าอาหารกลาวัน ศ.พด.ผาเยอ จํานวน 14 คน จํานวน 
68,600.-บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน ศ.พด.ทะโลง จํานวน 16 คน จํานวน 
78,400.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 1,493,620 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,493,620 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต
. กองก๋อย จํานวน 86 คน ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน 
ตังไว้ 174,855.-บาท รายละเอียดดังนี
1. ศพด.บ้านกองก๋อย  จํานวน 24 คน        จํานวน 48,797.-บาท
2. ศพด.บ้านแม่แพหลวง  จํานวน 32 คน   จํานวน 65,062.-บาท
3. ศพด.บ้านผาเยอ  จํานวน 14 คน           จํานวน 28,465.-บาท
4. ศพด.บ้านทะโลง จํานวน16 คน             จํานวน 32,531.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
2. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้กับนักเรียนสังกัดศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน จํานวน 8 คน ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 280 วัน 
ตังไว้ 17,517.-บาท รายละเอียดดังนี
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) 
บ้านห้วยเกียงน้อย จํานวน 3 คน จํานวน 6,569.-บาท
2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) 
บ้านผาอันใต้ จํานวน  5 คน จํานวน 10,948.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
3. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6
 จํานวน640 คน ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 1,301,248.-บาท รายละเอียดดังนี
1. โรงเรียนบ้านกองก๋อย      จํานวน 114 คน    จํานวน 231,785.-บาท
2. โรงเรียนบ้านผาเยอ         จํานวน 136 คน    จํานวน 276,515.-บาท
3. โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง จํานวน 122 คน    จํานวน 248,050.-บาท
4. โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า    จํานวน 31 คน      จํานวน 63,029.-บาท
5. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย  จํานวน 53 คน       จํานวน 107,760.-บาท
6. โรงเรียนบ้านห้วยวอก     จํานวน 124 คน     จํานวน 252,117.-บาท
7. โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ จํานวน 60 คน       จํานวน 121,992
.- บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,604,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,604,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,604,800 บาท

1) เพืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้ศูนย์การเรียนชาวไทย
ภูเขา สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รวม 8 คน ในอัตรา 20
 บาท/คน จํานวน 280 วัน จํานวน 44,800.-บาท 
     - ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยเกียงน้อย เด็กนัก
เรียน จํานวน 3 คน จํานวน 16,800.-บาท
     - ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาบ้านผาอัน เด็กนักเรียน จํานวน 5
 คน จํานวน 28,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2) เพืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนเด็กนัก
เรียนรวม 640 คน ในอัตรา 20 บาท/คน จํานวน 
200 วัน จํานวน 2,560,000.-บาท รายละเอียดดังนี
1. โรงเรียนบ้านกองก๋อย  เด็กนักเรียน จํานวน 
114 คน จํานวน 456,000.-บาท
2. โรงเรียนบ้านผาเยอ  เด็กนักเรียน จํานวน 136 คน จํานวน 
544,000.-บาท
3. โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง  เด็กนักเรียน จํานวน 
122 คน จํานวน 488,000.-บาท
4. โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า  เด็กนักเรียน จํานวน 
31 คน จํานวน 124,000.-บาท
5. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย  เด็กนักเรียน จํานวน 
53 คน จํานวน 212,000.-บาท
6. โรงเรียนบ้านห้วยวอก  เด็กนักเรียน จํานวน 
124 คน จํานวน 496,000.-บาท
7. โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ  เด็กนักเรียน จํานวน 
60 คน จํานวน 240,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรค
มาเลเรีย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อด้านปศุสัตว์ เช่น โรค
ไข้หวัดนก โรคซา โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 550,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ารถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษาซึงอยู่อาศัยในพืนทีตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ทียากไร้ขาดญาติดูแล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ที
ยากไร้ขาดญาติดูแล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
เงินสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน ทีมีผู้ป่วยเป็นผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสในโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ เพือจ่ายเป็นค่ารักษา
พยาบาล ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และอืนๆทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,780,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,270,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,270,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 785,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (กองช่าง) ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
2. ตําแหน่ง นายช่างโยธา 1 ตําแหน่ง
3. ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 ตําแหน่ง
4. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง 1 ตําแหน่ง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เบียยังชีพชัวคราว ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับเคหะชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารระดับ
ต้น เดือนละ 3,500 บาท)
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 315,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เบียยังชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตําแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า
    ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเบียกันดาร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเสียงภัยหรือทีเรียกเป็นอย่างอืน ตามการขอกําหนดเป็น
สํานักงานพืนทีพิเศษ พนักงานส่วนตําบลกองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่างประจําปีงบประมาณ 2561 
ตังไว้ 50,000.-บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างกองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
กองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 75,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อัดรูป ขยายรูป ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มปก
หนังสือ รวมถึงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้าน
ช่าง เช่น ติดตังซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตังซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน การจ้างเหมาบริการขุดดิน ถมดิน ปรับเกลียดิน และตัด
หญ้า ฆ่าหญ้า ตัดแต่งกิงไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ สองข้างทางทีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต.
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
2. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตังไว้ 22,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ ตังไว้ 3,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารสือสิงพิมพ์ในงานทีเป็นประโยชน์สําหรับงาน
โยธาและไฟฟ้า
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองช่าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัด กองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ กองช่าง จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทีเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. ในส่วนของกองช่าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้าสวิทซ์ไฟฟ้า เบรคเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ชินส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ
เสียม สิว ขวาน สว่าน เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้น
พิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจ เช่น ไม้ สต๊าฟ เทปวัดระยะทาง ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 145,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
โครงการจัดหากล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม
ละเอียด 5 พิลิปดา จํานวน 1 ชุด
เพือใช้งานกองช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชี
ครุภัณฑ์
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง
เพือใช้งานกองช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชี
ครุภัณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพืน
ฐาน คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
โครงการจัดหาเครืองพิมพ์(ปรินท์เตอร์) แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์(ปรินท์เตอร์) แบบฉีดหมึก สําหรับรุ่น
ที สามารถใช้รองรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง เพือใช้งานกอง
ช่าง ทีมีคุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ โดยใช้
เกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 5,800 บาท เพือใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ในงานกองช่าง ทีมี
คุณลักษณะพืนฐาน และราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา
กลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตังจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,321,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,321,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,321,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนทีการเกษตรบ้านถ่างใน หมู่ 
7

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนทีเกษตรถ่าง
ใน หมู่ 7 บ้านท่าฝาย ต.กองก๋อย ขนาด ความกว้าง 3 เมตร ความ
ยาว 103.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 310.50
 เมตร จํานวน 1 สาย ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน/ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
 จํานวน 2 สาย ดังนีh
6.1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วย
วอก ต.กองก๋อย ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร จํานวน 1
 สาย จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
6.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยบุก ต
.กองก๋อย ขนาด ความกว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 138 เมตร จํานวน 1 สาย จํานวน 100,000 บาท 
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8
 บ้านทะโลง ต.กองก๋อย บริเวณพืนทีระหว่างบ้านทะโลงเหนือ - ทะโลง
ใต้ ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 75.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจหน้าที ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9
 บ้านกองต๊อก ต.กองก๋อย บริเวณพืนทีปากทางเข้าหย่อมบ้านผาอัน
เหนือ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 70 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมุ่ 2 บ้านผาเยอ
หลวง ต.กองก๋อย จํานวน 2 สาย รายละเอียดดังนี
2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 2 บ้านผาเยอหลวง จุดที 1 ความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15
 เมตร ความยาว 49 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 147 ตาราง
เมตร จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 2 บ้านผาเยอหลวง จุดที 2 ขนาด ความกว้าง  3
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 49  เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 147 ตารางเมตร จํานวน 100,000 บาท 
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีการ
เกษตร หมู่ 3

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 3 บ้านแม่แพหลวง ต.กองก๋อย จํานวน 2 สาย รายละเอียด ดัง
น3ี.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 3 บ้านแม่แพหลวง จุดที 1 ขนาดความกว้าง 2
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 74 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 148 ตารางเมตร จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 3 บ้านแม่แพหลวง จุดที 2 ขนาด ความกว้าง 2
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 74 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 148
 ตารางเมตร จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนทีเกษตร 
หมู่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 7 บ้านท่าฝาย ต.กองก๋อย จํานวน 2 สาย รายละเอียด ดังนี
7.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 7 บ้านท่าฝาย จุดที 1 ขนาดความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 51.50 เมตร หรือขนาดพืนทีีไม่น้อยกว่า 154.50 ตาราง
เมตร จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
7.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน/เข้าพืนที
เกษตร หมู่ 7 บ้านท่าฝาย จุดที 2 ขนาด ความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 51.50 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 154.50 ตาราง
เมตร จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:12:14 หน้า : 25/32



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้านห้วย
เกียงน้อย หมู่ 4 ขนาด ความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 68
 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 จุดที 2 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4
 บ้านห้วยไก่ป่า ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 34.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 138 ตาราง
เมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 5 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 5
 บ้านแม่แพน้อย ต.กองก๋อย ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ยาว 73
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 292 ตาราง
เมตร จํานวน 1 สาย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9
 บ้านกองต๊อก ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 245.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 982 ตาราง
เมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย 
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก บริเวณพืนที หมู่ 3 จํานวน 121,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก บริเวณ
เนินลาดชันพืนที หมู่ 3 บ้านแม่แพหลวง ขนาด ความกว้าง 2.50
 เมตร ความยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักภายในตําบล จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักภายใน
ตําบล ระหว่าง บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยเกียงน้อย หมู่ 4 - บ้านห้วย
วอก หมู่ 6 ต.กองก๋อย ขนาด  ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 236.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 946 ตาราง
เมตร จํานวน 1 สาย
ตามรูปแบบและรายการละเอียดของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจอํานาจหน้าที ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
งานบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักสายรองภายในตําบลและ
อาคาร

จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักสายรองภายใน
ตําบลและงานอาคารต่างๆ เช่นอาคารศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต. ทีเป็น
ทรัพย์สินของ อบต.กองก๋อย
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟ้าถนน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 184,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 184,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมขนขยะมูลฝอยเพือ
นําไปทิง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์และการบริหารจัดการคัด
แยกขยะระบบ 3 R แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และหมู่บ้านใน
พืนที ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปราฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชาคม  ระดับตําบล หมู่
บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาตําบล และออกบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ เช่น จ่ายเบียยังชีพ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกอง
ก๋อย

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา อบต.กองก๋อย เช่น ค่าอาหาร ค่ารับรองการประชุมคณะทํางาน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและตําบล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืนทีทังในระดับหมู่บ้าน ตําบล เช่น การฝึกอบรม การเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้กับ
ประชาชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการพัฒนาด้านสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมด้านสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เช่น การฝึกอบรม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการพัฒนาด้านสภาเด็กและเยาวชนในพืนที จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมด้านงานสภาเด็กและเยาวชน เช่น การ
ฝึกอบรม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่คุณธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเกียวกับงานคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและ
เยาวชนตําบลกองก๋อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา 3 อําเภอสายใต้ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีแลก
เปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3 อําเภอสายใต้ ได้แก่ อําเภอสบเมย อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอแม่ลา
น้อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลกองก๋อยต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตําบลกอง
ก๋อย เพือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 เพือส่ง
เสริมให้เด็กได้ออกกําลังกายมีความสนุกสนานตามวัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน ส่ง
เสริมพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียนไปสู่พฤติกรรมทีพึงประสงค์ โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสือและไม่ยุ่งเกียวยาเสพติด ให้กับโรงเรียนบ้านกองก๋อย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 294,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรีพืนเมือง และวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรีพืนเมือง และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน เช่น ค่าวิทยากรท้องถิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานกิจกรรม งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน ตําบลกองก๋อย ดังรายการต่อไปนี
1.งานสืบสานประเพณีแข่งขันบังไฟวันสงกรานต์ ตังไว้ 15,000.-บาท
2. งานประเพณีดําหัวนายอําเภอ ตังไว้ 10,000.-บาท
3. งานประเพณีดําหัวผู้สูงอายุในตําบลกองก๋อย ตังไว้ 40,000.-บาท
4. งานประเพณีแห่ไม้คําโพธิวันสงกรานต์ ตังไว้ 15,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง งานวันลอยกระทง จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณียีเป็ง ประเพณีลอย
กระทง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพือเป็นการส่ง
เสริมอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามทีสืบทอดกันมาแต่
โบราณ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 104,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 104,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสบเมย
1. โครงการร่วมจัดงานวันกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน จํานวน 20,000.-บาท
2. โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย จํานวน 6,000.-บาท
3. โครงการงานของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่า
ชาวสบเมย จํานวน 70,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 8,000 บาท
เพืออุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย
1. โครงการแห่เทียนพรรษา  จํานวน 3,000.-บาท
2. โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (รดนําดําหัวผู้สูง
อายุ) จํานวน 5,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โคงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโคงการศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทําฝายชะลอนําและการรักษาป่าตามแนวพระราชดําริ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการทําฝายชะลอนําและการ
รักษาป่าตามแนวพระราชดําริ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในพืนที เช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม  การทํา
แนวกันไฟป่า
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถินและปลุกป่าตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา "โครงการสร้างป่าสร้างรายได้"

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถินและปลูกป่า 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําทีใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพานิชย์ งานกิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุต่างๆ ทีเกียวข้องในกิจการประปา
ของ อบต. เช่น ท่อประปา ประแจขันท่อ ข้อต่อประปาและสารเคมี
ต่างๆ ในการบําบัดนําประปาสะอาด เช่น ทรายกรอง ทรายล้าง คอลิน
 สําหรับเติมนําประปาและวัสดุอืนๆ ทีใช้ในกิจการประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ ม.1 บ้านสันกอง
ก๋อย และม.7 บ้านท่าฝาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,126,000 บาท
งบกลาง รวม 6,126,000 บาท
งบกลาง รวม 6,126,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 505
 คน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้พิการ ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย และขึนทะเบียนผู้พิการ ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่
น้อยกว่า 87 คน/คนละ 800.-บาท/เดือน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย และมีผลรับรองจากแพทย์ว่าได้รับเชือ H.I.V. จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 คน/คนละ 500.-บาท/เดือน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 487,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในพืนที เพือช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพืนทีตําบลกองก๋อย ทีได้รับผลกระทบที
เกิดจากสาธารณะภัยต่างๆ
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 505
 คน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน (สป.สช
.) โดยอบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีภูมิลําเนาในตําบลกอง
ก๋อย ทีมีคุณสมบัติครบตามทีกําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 505
 คน ตามนโยบายรัฐบาล
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 173,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ก.บถ.) ร้อยละ 1 ของเงินรายได้
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ 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 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,330,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

173,000

สํารองจ่าย 487,000

เบียยังชีพคนพิการ 920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 315,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 20,000

เงินเดือนพนักงาน 785,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

เงินเบียกันดาร 48,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,330,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

173,000

สํารองจ่าย 487,000

เบียยังชีพคนพิการ 920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

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 680,000 1,103,000 2,098,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 170,000 314,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 70,000 90,000

เงินเดือนพนักงาน 1,050,000 3,300,000 5,135,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

เงินเบียกันดาร 48,000 170,000 266,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 30,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 184,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่งนักเรียน 550,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตังสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารท้องถิน 
กรณีครบวาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการกองช่าง 30,000

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ กองช่าง

15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ กองคลัง
โคงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง

120,000

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
3 อําเภอสายใต้ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

75,000 30,000 395,000 550,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 40,000 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 25,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 105,000 20,000 465,000 794,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่งนักเรียน 550,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตังสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารท้องถิน 
กรณีครบวาระ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 200,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการกองช่าง 30,000

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ กองช่าง

15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ กองคลัง

15,000 15,000

โคงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง

120,000

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
3 อําเภอสายใต้ 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

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลกองก๋อยต้านยา
เสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และทักษะทางการ
ศึกษาของศพด.
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 40,000

โครงการจัดทํา
สือ/วารสารประชา
สัมพันธ์

โครงการซ่อมแซมบ้าน
พักผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ 
ทียากไร้ขาดญาติดูแล

15,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกองก๋อย

5,000

โครงการท้องถินไทย 
หัวใจสีขาว
โครงการทําฝายชะลอ
นําและการรักษาป่า
ตามแนวพระราชดําริ

45,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 45,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

80,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 60,000

โครงการฝึกอบรมตัว
แทนประชาคม ด้าน
การจัดซือ-จัดจ้าง

โครงการฝึกอบรม
ทักษะการเล่นดนตรี
พืนเมือง และ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลกองก๋อยต้านยา
เสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และทักษะทางการ
ศึกษาของศพด.

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 40,000

โครงการจัดทํา
สือ/วารสารประชา
สัมพันธ์

60,000 60,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
พักผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ 
ทียากไร้ขาดญาติดูแล

15,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกองก๋อย

5,000

โครงการท้องถินไทย 
หัวใจสีขาว 30,000 30,000

โครงการทําฝายชะลอ
นําและการรักษาป่า
ตามแนวพระราชดําริ

45,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 45,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

80,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 60,000

โครงการฝึกอบรมตัว
แทนประชาคม ด้าน
การจัดซือ-จัดจ้าง

35,000 35,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะการเล่นดนตรี
พืนเมือง และ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน

30,000
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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
เติม/ฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันฯภัย ปี 
2561

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติมและทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์
โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 35,000

โครงการพัฒนาด้าน
สตรีและสถาบันครอบ
ครัว

15,000

โครงการพัฒนาด้าน
สภาเด็กและเยาวชนใน
พืนที

15,000

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

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่
คุณธรรม 20,000

โครงการรณรงค์และ
การบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

100,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์
โครงการวันสถาปนา
ท้องถินไทย

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติม/ฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันฯภัย ปี 
2561

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
เติมและทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน/โครงการ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์

70,000 70,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 35,000

โครงการพัฒนาด้าน
สตรีและสถาบันครอบ
ครัว

15,000

โครงการพัฒนาด้าน
สภาเด็กและเยาวชนใน
พืนที

15,000

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

280,000 280,000

โครงการเยาวชนใฝ่รู้คู่
คุณธรรม 20,000

โครงการรณรงค์และ
การบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

100,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 30,000 30,000

โครงการวันสถาปนา
ท้องถินไทย 30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

146,200 146,200

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  15:12:34 หน้า : 8/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศ.พด.

โครงการสืบสานประ
เพณียีเป็ง งานวันลอย
กระทง

75,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชท้องถินและปลุกป่า
ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา "โครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้"

40,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุ
คลากรอบต.
เงินสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจําหมู่บ้าน

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศ.พด.

421,400 421,400

โครงการสืบสานประ
เพณียีเป็ง งานวันลอย
กระทง

75,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชท้องถินและปลุกป่า
ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา "โครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้"

40,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุ
คลากรอบต.

20,000 20,000

เงินสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจําหมู่บ้าน

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 200,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 43,000 68,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000 180,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,493,620 1,493,620

วัสดุการเกษตร 25,000 25,000

วัสดุก่อสร้าง 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 75,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network
โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดหาเครือง
พิมพ์(ปรินท์เตอร์) 
แบบฉีดหมึก

7,900

โครงการจัดหาเครือง
สํารองไฟฟ้า 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองต้มนําร้อน

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครือง
สูบนํา แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
บรรทุกนําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 12,000 17,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 75,000 95,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 25,000 100,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

12,000 12,000

โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดหาเครือง
พิมพ์(ปรินท์เตอร์) 
แบบฉีดหมึก

7,900

โครงการจัดหาเครือง
สํารองไฟฟ้า 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือจัดหา
เครืองต้มนําร้อน 5,500 5,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครือง
สูบนํา แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า

75,000 75,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
บรรทุกนําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์

2,500,000 2,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหากล้อง
วัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

110,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พืนทีการเกษตรบ้าน
ถ่างใน หมู่ 7

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
หมู่บ้าน/ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรองเข้าหมู่
บ้าน หมู่ 8

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรองเข้าหมู่
บ้าน หมู่ 9

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน/เข้า
พืนทีการเกษตร หมู่ 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน/เข้า
พืนทีเกษตร หมู่ 7

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
4 จุดที 2

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดหากล้อง
วัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

110,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
พืนทีการเกษตรบ้าน
ถ่างใน หมู่ 7

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
หมู่บ้าน/ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 6

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรองเข้าหมู่
บ้าน หมู่ 8

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรองเข้าหมู่
บ้าน หมู่ 9

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน/เข้า
พืนทีการเกษตร หมู่ 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน/เข้า
พืนทีเกษตร หมู่ 7

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
4

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
4 จุดที 2

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

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
5

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
9

700,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัก บริเวณพืนที 
หมู่ 3

121,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักภายในตําบล

700,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

งานบํารุงรักษาปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หลักสายรองภายใน
ตําบลและอาคาร

900,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 8,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 176,000

รวม 6,126,000 145,000 250,000 534,000 200,000 6,285,500 580,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
5

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรองเข้าหมู่บ้าน หมู่ 
9

700,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัก บริเวณพืนที 
หมู่ 3

121,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักภายในตําบล

700,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

งานบํารุงรักษาปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หลักสายรองภายใน
ตําบลและอาคาร

900,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 25,000 25,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 8,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,604,800 2,780,800

รวม 6,992,020 250,000 12,629,820 34,052,340
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