
 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของ 
เทศบาลตําบลก้อ 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 



เทศบาลตําบลก้อ

เขต/อําเภอ ลี    จังหวัดลําพูน

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

99    ซอย-  ถนนลี-ก้อ  แขวง/ตําบล ก้อ
  เขต/อําเภอ ลี  จังหวัดลําพูน  51110

พืนที 531.92 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,443 คน

ชาย 1,206 คน

หญิง 1,237 คน

ข้อมูล ณ วันที 2 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลก้อ

อําเภอลี  จังหวัดลําพูน



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลก้อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลก้ออีก
ครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลก้อจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,189,175.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,070,051.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,781,827.76 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 11 โครงการ รวม 190,422.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 831,562.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 3,025,963.57 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 23,021,474.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 96,241.72 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 121,344.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 49,308.59 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 87,090.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,016,354.69 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9,651,135.62 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,080,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,955,512.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,607,911.65 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,071,237.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,282,284.54 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,979,735.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 19,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 995,344.66 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 80,900.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,389,364.66 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอลี  จังหวัดลําพูน

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 88,103.80 81,000.00 85,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 77,694.00 79,000.00 115,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 115,430.99 118,350.00 65,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 117,080.00 100,100.00 90,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 398,308.79 378,450.00 355,300.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 12,522,030.20 14,174,000.00 13,871,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,522,030.20 14,174,000.00 13,871,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,061,274.00 12,000,000.00 11,622,520.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,061,274.00 12,000,000.00 11,622,520.00

รวม 16,981,612.99 26,552,450.00 25,848,820.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,137,797.19 5,975,260.00 6,149,260.00

งบบุคลากร 6,569,869.00 8,306,380.00 8,363,640.00

งบดําเนินงาน 6,107,347.78 8,055,410.00 7,808,930.00

งบลงทุน 1,388,271.00 3,065,400.00 2,165,290.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,733,609.27 1,130,000.00 1,341,700.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,956,894.24 26,552,450.00 25,848,820.00

รวม 16,956,894.24 26,552,450.00 25,848,820.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลก้อ

อําเภอลี  จังหวัดลําพูน





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอลี  จังหวัดลําพูน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,292,950

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 506,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,836,910

แผนงานสาธารณสุข 785,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,349,620

แผนงานเคหะและชุมชน 3,547,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 231,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,149,260

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 25,848,820





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 3,952,500 748,920 1,161,090 5,862,510

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,327,860 748,920 1,161,090 3,237,870

งบดําเนินงาน 2,127,000 354,650 579,000 3,060,650

    ค่าตอบแทน 158,000 52,000 72,000 282,000

    ค่าใช้สอย 1,210,000 232,650 447,000 1,889,650

    ค่าวัสดุ 360,000 70,000 60,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 399,000 0 0 399,000

งบลงทุน 265,500 5,500 78,790 349,790

    ค่าครุภัณฑ์ 195,500 5,500 78,790 279,790

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 70,000 0 0 70,000

งบรายจ่ายอืน 0 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 0 20,000 0 20,000

                                             รวม 6,345,000 1,129,070 1,818,880 9,292,950

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 195,000 290,000 485,000

    ค่าใช้สอย 195,000 220,000 415,000

    ค่าวัสดุ 0 70,000 70,000

งบลงทุน 0 21,500 21,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 21,500 21,500

                                             รวม 195,000 311,500 506,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลก้อ

อําเภอลี  จังหวัดลําพูน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 940,130 940,130

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,130 940,130

งบดําเนินงาน 1,013,780 1,013,780

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 245,000 245,000

    ค่าวัสดุ 738,780 738,780

งบลงทุน 79,000 79,000

    ค่าครุภัณฑ์ 79,000 79,000

งบเงินอุดหนุน 804,000 804,000

    เงินอุดหนุน 804,000 804,000

                                             รวม 2,836,910 2,836,910

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 430,000 305,000 735,000

    ค่าใช้สอย 430,000 95,000 525,000

    ค่าวัสดุ 0 210,000 210,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 430,000 355,000 785,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 918,320 0 918,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 918,320 0 918,320

งบดําเนินงาน 113,000 310,000 423,000

    ค่าใช้สอย 90,000 310,000 400,000

    ค่าวัสดุ 23,000 0 23,000

งบลงทุน 8,300 0 8,300

    ค่าครุภัณฑ์ 8,300 0 8,300

                                             รวม 1,039,620 310,000 1,349,620



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 520,680 0 122,000 642,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 520,680 0 122,000 642,680

งบดําเนินงาน 580,500 90,000 250,000 920,500

    ค่าตอบแทน 74,000 0 0 74,000

    ค่าใช้สอย 366,500 90,000 190,000 646,500

    ค่าวัสดุ 140,000 0 60,000 200,000

งบลงทุน 239,000 1,467,700 0 1,706,700

    ค่าครุภัณฑ์ 61,000 242,590 0 303,590

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 178,000 1,225,110 0 1,403,110

งบเงินอุดหนุน 0 277,700 0 277,700

    เงินอุดหนุน 0 277,700 0 277,700

                                             รวม 1,340,180 1,835,400 372,000 3,547,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 320,000 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 191,000 409,000 70,000 670,000

    ค่าใช้สอย 191,000 409,000 70,000 670,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 0 160,000

    เงินอุดหนุน 0 160,000 0 160,000

                                             รวม 191,000 569,000 70,000 830,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 141,000 90,000 231,000

    ค่าใช้สอย 121,000 90,000 211,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                                             รวม 141,000 90,000 231,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,149,260 6,149,260

    งบกลาง 6,149,260 6,149,260

                                             รวม 6,149,260 6,149,260



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,292,950

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 506,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,836,910

แผนงานสาธารณสุข 785,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,349,620

แผนงานเคหะและชุมชน 3,547,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 231,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,149,260

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 25,848,820

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลก้อ 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 25,848,820 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
25,848,820 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลก้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอลี  จังหวัดลําพูน



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลก้อมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายชุมพร   มะโน)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลก้อ

เห็นชอบ

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

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

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



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอ ลี  จังหวัดลําพูน

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 37,964.53 40,486.65 38,000.00 18.42 % 45,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 32,443.45 33,285.15 33,000.00 1.52 % 33,500.00

     ภาษีป้าย 0.00 10,626.00 14,332.00 10,000.00 -35.00 % 6,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 81,033.98 88,103.80 81,000.00 85,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 679.00 679.00 700.00 -28.57 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 160.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 490.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 68,520.00 67,080.00 66,500.00 -3.76 % 64,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,375.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 3,040.00 0.00 2,000.00 1,900.00 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 3,850.00 4,550.00 4,000.00 12.50 % 4,500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 3,775.00 5,025.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 82,889.00 77,694.00 79,000.00 115,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 53,350.00 53,350.00 53,350.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ดอกเบีย 0.00 58,383.61 62,080.99 65,000.00 0.00 % 65,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 111,733.61 115,430.99 118,350.00 65,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 144,600.00 24,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 76,150.00 93,080.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 220,750.00 117,080.00 100,100.00 90,100.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 472,303.53 600,903.25 700,000.00 -7.14 % 650,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,725,948.91 9,052,058.07 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,195,608.60 1,139,024.85 1,500,000.00 -20.00 % 1,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 41,539.18 65,885.41 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 515,439.21 502,535.56 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 887,896.42 1,080,958.14 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 20,764.14 34,876.98 23,000.00 30.43 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 25,657.01 17,176.94 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 470,587.00 28,011.00 70,000.00 71.43 % 120,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 8,200.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 12,363,944.00 12,522,030.20 14,174,000.00 13,871,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 4,602,568.00 4,061,274.00 12,000,000.00 -3.15 % 11,622,520.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 4,602,568.00 4,061,274.00 12,000,000.00 11,622,520.00

รวมทุกหมวด 0.00 17,462,918.59 16,981,612.99 26,552,450.00 25,848,820.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลก้อ

อําเภอลี  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 25,848,820   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 85,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้มากกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 33,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้มากกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 6,500 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย
กว่าปีทีแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 115,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย
กว่าปีทีแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท
ตังเป็นประมาณการรายรับใหม่
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 64,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย
กว่าปีทีแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 4,500 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
ตังเป็นประมาณการรายรับใหม่
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 65,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อย
กว่าปีทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,871,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
ภาษีสุรา จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับนน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มากกว่าปีทีผ่านมา
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา 
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,622,520 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,622,520 บาท

ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการอุด
หนุนน้อยกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 463,680 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 80,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 80,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 132,480 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 993,600 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,749,760 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 396,320 575,620 552,347 758,980 7.83 % 818,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,590 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหน่ง 56,000 84,000 67,716 90,000 -6.67 % 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 146,560 345,880 218,900 223,620 7.54 % 240,480

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 54,320 32,140 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,060 368,440 127,800 132,360 12.56 % 148,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอลี    จังหวัดลําพูน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,920 57,192 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,770 1,463,272 990,763 1,240,960 1,327,860

รวมงบบุคลากร 2,621,530 4,087,912 3,615,403 3,865,600 3,952,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,200 28,800 77,570 230,000 -78.26 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,800 14,520 25,340 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 16,800 36,000 22,717 42,000 85.71 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,502 0 7,270 14,800 -32.43 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,044.75 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,346.75 79,320 132,897 286,800 158,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 254,000 350,950 523,889.5 586,500 -6.22 % 550,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 30,095 31,800 23,924 81,000 -38.27 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 67,593 189,160 221,268 140,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดการเลือกตังท้องถิน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดการเลือกตังเทศบาลตําบล
ก้อ 0 0 0 1,800 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาสามปีตําบลก้อ 0 12,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลก้อ 13,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 126,200 58.48 % 200,000

โครงการเทศบาลตําบลก้อเคลือนที
บริการประชาชน 29,900 14,000 29,832 0 0 % 0

โครงการเทศบาลสัมพันธ์วันเทศบาล 20,000 20,000 23,432 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการดําเนินงานตาม พ
.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
. 2540

0 0 10,632 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระ
ราชกรณียกิจ 0 0 0 57,900 -100 % 0

โครงการร่วมงานพิธีถวายสดุดีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

0 12,000 0 0 0 % 0

โครงการวันท้องถินไทย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเทศบาลสัมพันธ์วันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลก้อ

21,000 21,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการจัดการระบบ 5 ส. 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานเทศบาล 0 33,700 16,200 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

0 13,600 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,573 29,955 45,730 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 456,661 728,665 894,907.5 1,063,400 1,210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 72,961 88,690 220,000 -77.27 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,810 65,000 -84.62 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 26,272 13,304 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 39,000 15,200 31.58 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 114,498 149,594 156,910 230,000 -13.04 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,640 3,250 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,000 42,000 17,260 30,000 0 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 156,498 296,467 324,224 616,700 360,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 80,352.99 169,950.43 192,183.11 284,000 2.11 % 290,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,031.76 9,901.87 9,750.38 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 13,954 9,198 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 41,944 59,123 112,704 85,000 0 % 85,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 128,328.75 252,929.3 323,835.49 393,000 399,000

รวมงบดําเนินงาน 790,834.5 1,357,381.3 1,675,863.99 2,359,900 2,127,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก 0 0 25,000 0 0 % 0

เก้าอีมีพนักพิง 0 0 7,998 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 44,900 -100 % 0

เครืองโทรสาร 0 0 0 3,500 -100 % 0

เครืองบันทึกเสียง 0 0 0 0 100 % 4,000

ชุดรับแขก 0 0 6,300 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือนตํา (กระจก) 0 0 6,200 3,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20,000 0 7,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โต๊ะกราบพระรองเข่าเตีย 0 0 0 0 100 % 3,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 7,800 -100 % 0

โต๊ะประชุม 0 0 0 38,600 -100 % 0

โต๊ะพับขาเหล็ก 0 0 27,000 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,500

โต๊ะเหล็กทํางาน 0 0 5,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์เครืองรับสัญญาณดิจิตอล 0 0 890 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 0 0 5,290 0 0 % 0

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตัง 0 0 0 51,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 15,990 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0 0 4,290 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 61,180 94,000 59.57 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 173,138 243,800 195,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 100 69,900 % 70,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 100 70,000

รวมงบลงทุน 20,000 0 173,138 243,900 265,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 556,467 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 556,467 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 556,467 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 174,000 28,190 68,600 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 174,000 28,190 68,600 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 174,000 28,190 68,600 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 3,606,364.5 6,029,950.3 5,533,004.99 6,469,400 6,345,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 436,660 490,260 10.68 % 542,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 6,310 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 150,720 160,920 2.09 % 164,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 8,700 3,060 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 644,390 696,240 748,920

รวมงบบุคลากร 0 0 644,390 696,240 748,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 16,000 -37.5 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 36,000 16.67 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 52,000 52,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 96,432 188,600 -31.07 % 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดตังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 46,000 -34.78 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
ทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดตังเครือข่ายการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 4,800 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาสามปีตําบลก้อ 0 0 19,732 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิน ประจําปี 2560 0 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการติดตู้รับเรืองราวร้องทุกข์ ร้อง
เรียนและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

0 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลตําบลก้อพบประชาชน 0 0 0 37,100 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานประจําปี ของเทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

โครงการประชุมประชาคมการ
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 13,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบล
ก้อ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก้ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

0 0 0 0 100 % 9,650

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2560

0 0 0 9,650 -100 % 0

โครงการรณรงค์ต้านการทุจริตแก่
เยาวชน ประชาชน ในตําบลก้อ 0 0 0 2,160 -100 % 0

โครงการวันท้องถินไทย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล ประจําปี 2560 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล และผู้นําชุมชนตําบลก้อ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

0 0 13,932 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจให้
กับตัวแทนชุมชนในการตรวจรับงานจ้าง 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 6,000 233.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 130,096 411,310 232,650

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 14,535 65,000 -53.85 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,535 105,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 174,631 568,310 354,650
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองชุมสายโทรศัพท์ 0 0 0 55,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารสีเทา 0 0 7,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 0 0 5,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 15,990 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Imkjet 
Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,590 81,300 5,500

รวมงบลงทุน 0 0 28,590 81,300 5,500

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 867,611 1,365,850 1,129,070

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 930,938 692,270 814,420 8.24 % 881,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 19,100 2,210 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 195,300 203,880 217,000 9.48 % 237,570

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,187,338 940,360 1,073,420 1,161,090

รวมงบบุคลากร 0 1,187,338 940,360 1,073,420 1,161,090

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 72,000 63,000 66,000 0 % 66,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,000 50 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 72,000 63,000 70,000 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 38,800 57,900 226,000 24.78 % 282,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 19,110 5,316 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนทีและประชา
สัมพันธ์การชําระภาษีเพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตําบลก้อ 
ประจําปี พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 232,600 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการเพิมศักยภาพด้านการเงินและ
บัญชี 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,190 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 57,910 298,006 426,000 447,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 68,435 47,523 55,000 -45.45 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,510 3,633 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 42,000 29,290 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 114,945 80,446 90,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 244,855 441,452 586,000 579,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 14,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารสีเทา 0 26,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองปรับอากาศ 0 0 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 3,990

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 0 0 0 0 100 % 44,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 3,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 4,300 100 % 8,600

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0 0 8,490 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 11,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,500 30,490 21,600 78,790

รวมงบลงทุน 0 26,500 30,490 21,600 78,790

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,458,693 1,412,302 1,681,020 1,818,880

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 3,606,364.5 7,488,643.3 7,812,917.99 9,516,270 9,292,950
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนืองใน
วัน อปพร. 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีปองดองของประชาชนตําบลก้อ 0 14,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 0 0 18,888 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 0 18,140 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่าง
ไกลอาชญากรรม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพืนที
ตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 42,640 18,888 25,000 195,000

รวมงบดําเนินงาน 0 42,640 18,888 25,000 195,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 42,640 18,888 25,000 195,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพืนที
ตําบลก้อ 0 0 0 44,000 13.64 % 50,000

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมองควัน
ในพืนทีตําบลก้อ 0 0 2,160 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพืนทีตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัยในพืนทีตําบลก้อ 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเพืองานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 127,390 58,662 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,845 1,230 22,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,845 128,620 83,322 164,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,400 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 13,000 19,700 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 6,472 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 30,800 -67.53 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 13,000 25,100 97,272 70,000

รวมงบดําเนินงาน 1,845 141,620 108,422 261,272 290,000

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:12 หน้า : 13/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 0 0 0 0 100 % 11,700

สายส่งนําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 0 0 0 0 100 % 9,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 40,450 0 234,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,450 0 234,000 21,500

รวมงบลงทุน 0 40,450 0 234,000 21,500

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,845 182,070 108,422 495,272 311,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,845 224,710 127,310 520,272 506,500

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 41,040 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 41,040 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 41,040 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 41,040 0 0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 534,280 5.97 % 566,160

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 349,840 -5.11 % 331,970
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 59,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 943,420 940,130

รวมงบบุคลากร 0 0 0 943,420 940,130

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 170,508 149,740 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0 13,120 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรม 5 ส. 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการ
เด็ก 0 10,000 7,430 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 65,000 69,932 300 -100 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 8,820 12,020 10,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมการอพยบกรณีฉุกเฉิน
ในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิน 0 0 0 8,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ก้อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 375,800 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์เยียมบ้านเด็ก 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์เยียมบ้านเด็กนัก
เรียน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพคณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 267,448 239,122 619,100 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 17,763 18,726 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 487,529.7 498,837.8 540,800 -15.31 % 457,980

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 195,180 220,120 0 100 % 186,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,800 2,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 64,600

รวมค่าวัสดุ 0 703,272.7 740,483.8 570,800 738,780

รวมงบดําเนินงาน 0 970,720.7 979,605.8 1,219,900 1,013,780

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 8,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:12 หน้า : 16/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองชังนําหนัก 0 0 0 0 100 % 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 20,000 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 8,000 40,000 79,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 49,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 49,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 20,000 57,000 40,000 79,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 828,000 796,000 800,000 0.5 % 804,000

รวมเงินอุดหนุน 0 828,000 796,000 800,000 804,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 828,000 796,000 800,000 804,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 1,818,720.7 1,832,605.8 3,003,320 2,836,910

รวมแผนงานการศึกษา 0 1,818,720.7 1,873,645.8 3,003,320 2,836,910

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 63,600 -84.28 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 0 0 0 16,000 -37.5 % 10,000

โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 0 14,900 9,532 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,900 9,532 79,600 430,000

รวมงบดําเนินงาน 0 14,900 9,532 79,600 430,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 14,900 9,532 79,600 430,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอสม. 0 20,000 19,888 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการงานระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ 0 350,400 339,750 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ 0 0 0 327,400 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้า
ระวังโรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 0 8,148 18,992 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆทีเกิดขึนในเขต
เทศบาลตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด 
โรคติดต่อในเขตเทศบาลตําบลก้อ 0 1,938 16,748.6 0 0 % 0

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมหนูน้อยฟันสวย 0 0 9,350 0 0 % 0

โครงการอบรมหนูน้อยสุขภาพดี 0 6,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 386,986 404,728.6 392,400 95,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 37,037.2 46,326 70,000 0 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 104,930 173,300 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 141,967.2 222,826 210,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 528,953.2 627,554.6 602,400 305,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,640 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,640 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 10,640 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 32,683 30,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 32,683 30,000 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 32,683 30,000 50,000 50,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 572,276.2 657,554.6 652,400 355,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 587,176.2 667,086.6 732,000 785,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 277,740 321,720 353,760 2.51 % 362,640

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 150,810 162,420 11.86 % 181,680

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 8,860 12,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 239,040 234,985 260,640 12.42 % 293,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 48,000 43,041 48,000 -18.75 % 39,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 606,780 801,416 878,820 918,320

รวมงบบุคลากร 0 606,780 801,416 878,820 918,320

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 35,168 33,420 19.69 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 7,616 17,096 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 4,510 343.46 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 7,616 52,264 67,930 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 54,183 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 13,100 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 54,183 0 33,100 23,000

รวมงบดําเนินงาน 0 61,799 52,264 101,030 113,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน(แบบกระจก) 0 0 0 3,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 2,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 3,990 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 14,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet 
Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) 0 3,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,500 0 22,390 8,300

รวมงบลงทุน 0 17,500 0 22,390 8,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 686,079 853,680 1,002,240 1,039,620

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันคนพิการตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 0 2,760 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันคนพิการตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลก้อ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการบ้านเทิดไทด์องค์ราชัญ 0 79,900 0 0 0 % 0

โครงการบ้านเอืออาทร 0 0 60,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 0 0 98,940 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาวให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสไร้ทีพึง 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
กลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลก้อ 0 0 15,964 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยียม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยียม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพจักรสานผู้สูงอายุ
และด้อยโอกาสบ้านก้อท่าหมู่ที 4 0 0 9,632 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสือ
ผ้าบ้านก้อท่าหมู่ที 4 0 0 18,115 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทอผ้าพืน
เมืองผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 0 0 19,932 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเลียงสัตว์
ตําบลก้อ 0 0 17,932 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 79,900 240,515 152,760 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0 79,900 240,515 152,760 310,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 79,900 240,515 152,760 310,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 765,979 1,094,195 1,155,000 1,349,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 393,598 373,954 460,000 4.06 % 478,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 1,987 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 33,306 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 437,585 407,260 502,000 520,680

รวมงบบุคลากร 0 437,585 407,260 502,000 520,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 52,500 46,500 54,000 0 % 54,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 6,272 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 58,772 46,500 84,000 74,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 320,750 192,000 253,000 18.58 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเงินเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 28,524 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 36,500 0 % 36,500

รวมค่าใช้สอย 0 349,274 192,000 319,500 366,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 25,750 43,298 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 21,672 15,326.39 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 47,422 58,624.39 150,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 455,468 297,124.39 553,500 580,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองขยายเสียง 0 0 9,000 0 0 % 0

เครืองควบคุมระดับเสียง (MIXER) 0 0 5,900 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารสีเทาราชการ 0 0 11,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส 0 0 4,300 0 0 % 0

บันไดอะลูมิเนียม 0 0 4,450 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เข็มขัดนิรภัย 0 7,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:12 หน้า : 25/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,500 -1.23 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,800 35,150 63,800 61,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 200,000 -11 % 178,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 200,000 178,000

รวมงบลงทุน 0 7,800 35,150 263,800 239,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 900,853 739,534.39 1,319,300 1,340,180

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 10,700 39,500 1.27 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทดสอบคุณภาพนําเพือ
สุขอนามัยของประชาชนตําบลก้อ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,000 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,000 10,700 79,500 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,600 45,815 61,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 9,600 45,815 61,500 0

รวมงบดําเนินงาน 0 12,600 56,515 141,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองโปรเทคชันรีเลย์/ซุปเปอร์ปัม
พร้อมอุปกรณ์ 0 0 29,310 0 0 % 0

เครืองสูบนําแบบจม 0 0 15,515 5,900 498.47 % 35,310

เครืองสูบนําแบบจม ซัมเมอร์ส Ebola 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองสูบนําแบบดีเซล 4 นิว 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองสูบนําแบบบจม 0 0 0 96,000 -21.41 % 75,450

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 0 0 13,500 0 0 % 0

ตู้ควบคุมไฟฟ้าประปา 0 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมเครืองสูบนําบาดาล 0 0 0 0 100 % 7,490

ตู้คอนโทรลปัมนํา 0 0 0 16,700 -100 % 0

ลําโพงฮอนล์ปาก 0 0 0 0 100 % 6,440

สวิทซ์แสงอาทิตย์ 0 0 0 5,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองสูบนําแบบจม (ปัมซัมเมอส) 0 23,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 82,660 109,678 32,076 267.56 % 117,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 105,660 177,503 207,776 242,590

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อ
ท่า หมู่ที 4 0 0 0 24,500 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:12 หน้า : 27/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 218,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก 0 0 0 369,000 -40.92 % 218,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก ม.3 0 0 214,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อหนอง 0 0 0 422,700 -5.84 % 398,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อท่า 0 346,000 0 0 100 % 43,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม บ้านก้อ
ท่า 0 0 0 510,000 -24.12 % 387,000

โครงการก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ
เทศบาลตําบลก้อ 0 0 13,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิง 0 0 160,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านก้อ
จอก 0 236,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บ้านก้อจอก ม.3 0 0 113,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันตลิง
พัง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที 1 0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติก บ้าน
ก้อหนอง 0 304,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล บ้านก่อท่า 0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการจัดหาวัสดุท่อ PVC พร้อม
อุปกรณ์ (เพือใช้ในระบบประปาหมู่
บ้าน) บ้านก้อทุ่ง

0 0 0 278,000 -100 % 0

โครงการจัดหาวัสดุุท่อ PVC พร้อม
อุปกรณ์(เพือใช้ในระบบประปาภูเขา) 0 0 158,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านก้อทุ่ง) 0 304,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 325,655 -45 % 179,110

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิงก่อ
สร้าง 0 0 28,300 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
บ้านก้อท่า หมู่ที 4 0 0 0 41,900 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,408,000 886,400 1,989,755 1,225,110

รวมงบลงทุน 0 1,513,660 1,063,903 2,197,531.34 1,467,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 200,000 38.85 % 277,700

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 65,345 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 270,388.33 839,009.27 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 270,388.33 839,009.27 265,345 277,700

รวมงบเงินอุดหนุน 0 270,388.33 839,009.27 265,344.66 277,700

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 1,796,648.33 1,959,427.27 2,603,876 1,835,400

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 110,000 0 % 110,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 18,000 -33.33 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 120,000 128,000 122,000

รวมงบบุคลากร 0 0 120,000 128,000 122,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 130,000 173,824 -2.2 % 170,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคดแยกขยะ 0 16,300 0 0 0 % 0

โครงการลดปัญหาขยะเพือชุมชนโดย
ชุมชน 0 0 0 32,728 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 4,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 16,300 134,150 226,552 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 16,900 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 24,130.01 25,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 41,030.01 25,400 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 57,330.01 159,550 286,552 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 57,330.01 279,550 414,552 372,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 2,754,831.34 2,978,511.66 4,337,728 3,547,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 0 16,100 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
งานปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 0 0 54,000 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลก้อ(ศตส.ทต.ก้อ)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ)

0 19,355 14,218 1,000 -100 % 0

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่
บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติดตําบลก้อ
หมู่ที1-4

0 0 0 81,600 -100 % 0

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน
ปลอดภัยยาเสพติดตําบลก้อ หมู่ที 1-4 
ตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 14,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 0 0 14,032 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ 0 0 55,450 0 0 % 0

โครงการศร้างศาลาทีพักสงฆ์และ
ประชาชนในการประกอบพิธีทางศาสนา 0 39,072 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
กลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลก้อ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

0 0 250,630 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหาร 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพืนเมืองผู้
สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
แม่บ้านและประชาชนทัวไป (การตัดเย็บ
ผ้าห่มนวมด้วยมือ)

0 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตําบลก้อ 0 16,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาย่างรม
ควัน บ้านก้อท่า หมู่ 4 ตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดตําบล
ก้อ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 0 10,000 9,900 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า
นวมด้วยมือ ตําบลก้อ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอมอาหารตําบลก้อ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสือ
ผ้าสําเร็จรูปบ้านก้อท่า หมู่ 4 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตีเหล็กบ้าน
ก้อหนอง หมู่ 2 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบาร์
ติก บ้านก้อท่า หมู่ 4 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเลียงไก่
ตําบลก้อ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเลียงสุกร
ตําบลก้อ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 145,327 398,230 522,600 270,000

รวมงบดําเนินงาน 0 145,327 398,230 522,600 270,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรพันริม 0 0 0 13,000 -100 % 0

จักรเย็บผ้า 0 0 0 6,900 -100 % 0

จักรอุตสาหกรรม 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 59,900 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 5,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 0 80,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 0 80,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 150,327 398,230 662,500 320,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 150,327 398,230 662,500 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสีก้อเกมส์ 0 0 0 0 100 % 96,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อ
เกมส์ 0 29,400 29,200 50,000 -60 % 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีก้อเกมส์ 0 209,600 129,050 0 0 % 0
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 17,970 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์
จังหวัดลําพูน

0 0 100,015 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์
จังหวัดลําพูน "แม่แรงเกมส์"

0 91,640 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอําเภอลีคัพ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาลและประชาสัมพันธ์จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
อําเภอลี

0 16,000 38,340 3,700 440.54 % 20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา "ผาหนามคัพ" 0 0 9,840 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา "ฟุตบอลมวลชนอําเภอลี
คัพ"

0 0 9,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 364,610 316,045 53,700 191,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 24,700 20,786 20,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 24,700 20,786 20,200 0

รวมงบดําเนินงาน 0 389,310 336,831 73,900 191,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 409,310 336,831 73,900 191,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 254,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานประเพณียีเป็ง (ลอย
กระทง) เทศบาลตําบลก้อ 0 47,900 116,400 0 0 % 0

โครงการงานประเพณียีเป็ง(ลอยกระทง) 0 0 0 3,500 -100 % 0

โครงการจัดงานทําบุญสรงนําพระ
พุทธบาทผาตัง 0 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการตอบปัญหาธรรมะและฟัง
เทศน์(ภายใต้โครงการหมู่บ้านศิล 5) 0 5,600 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญสรงนําพระธาตุวัดก้อยืน 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญสรงนํารอยพระพุทธบาท
พระธาตุยางวี 0 41,800 30,000 0 0 % 0

โครงการทําบุญสรงนํารอยพระพุทธบาท
ยางวี 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการทําบุญหัวฝาย 0 20,000 14,432 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตําบลก้อ 0 80,400 129,300 0 100 % 70,000

โครงการประเพณียีเป็ง (ลอยกระทง) 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปีใหม่เมืองตําบลก้อ 0 0 0 3,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:12 หน้า : 35/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฟังเทศน์ ฟังธรรมบ้านก้อ
หนอง หมู่ที 2 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการร่วมงานประเพณีปีใหม่เมือง
อําเภอลี 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง
อําเภอลี 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการร่วมสรงนําสามครูบาและพระ
ธาตุหริภุญชัย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการร่วมสรงนําองค์สามครูบาและ
พระธาตุหริภุญชัย 0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการสรงนําวัดบ้านเก่า 0 5,000 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการสืบชะตาหลวงตําบลก้อ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระ
ธาตุสลีทันใจ(ก้อยืน) 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระ
ธาตุสลีทันใจ(วันก้อยืน) 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ(ก้อทุ่ง) 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ(วันก้อทุ่ง) 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0 8,845 19,432 20,000 -100 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 264,545 429,564 207,500 409,000

รวมงบดําเนินงาน 0 264,545 429,564 207,500 409,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 160,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 264,545 429,564 207,500 569,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 43,700 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายทักษะวิชาการ สําหรับเด็ก
และเยาวชน ตําบลก้อ 0 9,065 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่ง
เสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในพืนที
ตําบลก้อ

0 0 19,432 0 0 % 0

โครงการตัดหญ้าริมสองข้างทางในเขต
เทศบาลตําบลก้อ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเทียว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเทียว 
ในตําบลก้อ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเทียวในตําบลก้อ 0 0 0 82,000 -51.22 % 40,000

โครงการพาน้องท่องวัฒนธรรม 0 14,100 8,160 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน 0 0 19,140 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 66,865 56,732 112,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 66,865 56,732 112,000 70,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 66,865 56,732 112,000 70,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 740,720 823,127 393,400 830,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 96,000 0 % 96,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลินิคเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคลีนิคเกษตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตําบลก้อ 0 0 16,709 0 0 % 0

โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการร่วมงานลําไยจังหวัดลําพูน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการร่วมงานลําไยอําเภอลี 0 0 0 12,000 -58.33 % 5,000

โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 0 4,900 6,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 4,900 23,209 128,000 121,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 4,900 23,209 148,000 141,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 4,900 23,209 148,000 141,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการก่อสร้างฝายแม้ว 0 40,000 0 43,000 -6.98 % 40,000

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองธงพระราช
ทานธง พิทักษ์ป่า เพือรักษาชีวิต และ
เข็มทีระลึก ปี พ.ศ.2558

0 0 5,500 0 0 % 0

โครงการนําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปล่อยปลา สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปล่อยปลาหรือสัตว์นําเฉลิม
พระเกียรติ 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 18,500 14,932 15,000 0 % 15,000

โครงการแปลงสาทิตผักสวนครัวรัวกิน
ได้ตามแนวพระราชดําริ 0 9,720 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม รสทป.(ราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า)เทศบาลตําบลก้อ 0 0 432 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. 
(ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาล
ตําบลก้อ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป
.(ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า)เทศบาล
ตําบลก้อ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาทิตผัก
สวนครัวรัวกินได้ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวน
ครัวรัวกินได้ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นําชุมชนแบบยัง
ยืน

0 25,440 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 103,660 20,864 103,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 103,660 20,864 103,000 90,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 103,660 20,864 103,000 90,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 108,560 44,073 251,000 231,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 398,394.46 369,500 0.14 % 370,000

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 55,652.46 90,500 -33.7 % 60,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 34,819 46,565 65,700 -8.68 % 60,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 3,010,800 5.22 % 3,168,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,766,400 1.63 % 1,795,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 64,000 99,500 101,000 132,000 13.64 % 150,000

สํารองจ่าย 0 33,542.5 172,986.35 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 83,377.61 80,904.92 105,000 0 % 105,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 262,480 282,294 291,060 0 % 291,060

รวมงบกลาง 64,000 513,719.11 1,137,797.19 5,980,960 6,149,260

รวมงบกลาง 64,000 513,719.11 1,137,797.19 5,980,960 6,149,260

รวมงบกลาง 64,000 513,719.11 1,137,797.19 5,980,960 6,149,260

รวมแผนงานงบกลาง 64,000 513,719.11 1,137,797.19 5,980,960 6,149,260

รวมทุกแผนงาน 3,672,209.5 15,153,386.65 16,956,894.24 26,552,450 25,848,820
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลก้อ
อําเภอ ลี   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,848,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,345,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,952,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีตําบลก้อเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้  331,200  บาท 
2. เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ
จํานวน 2 คน ๆละ 15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้  364,320  บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 204     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลก้อ
เดือนละ 4,000 บาท  จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 48,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
จํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตังไว้  72,000
  บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 204        
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลก้อเดือนละ 4,000 บาท      
จํานวน 12 เดือน  ตังไว้ 48,000 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
จํานวน  2 คน ๆละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตังไว้ 72,000
 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 204        

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลก้อ
 เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน  ตังไว้  115,920  บาท
2. ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลก้อ
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 82,800  บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 204         

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ  เดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน  ตังไว้ 182,160  บาท 
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ  
เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน   ตังไว้ 149,040  บาท  
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 10 คน คนละ 9,660
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้  1,159,200  บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 204       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,327,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 818,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2558-2560 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206    
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2558-2560 และตาม
หนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) เดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป)เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2558-2560 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้างประจําเทศบาลตําบล
ก้อ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2558-2560 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,980 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2558-2560 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206      
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      

งบดําเนินงาน รวม 2,127,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ปฏิบัติ
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลก้อ และเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานของ
เทศบาลตําบลก้อ

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
◌5ุ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที 17 พ.ย
. 2553 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือ
การจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก้อสร้างของ อปท
. (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206
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ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213
    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1. ค่ารับรองคณะบุคคล หรือบุคคลทัวไป เพือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะ
บุคคลหรือบุคคลทัวไปทีมาเยียมชมตรวจเยียมเทศบาล ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548
เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ของ  อปท.
2. ค่าเลียงรับรองเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ก้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28
 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองของ อปท.
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลว.10 ส
.ค. 2555 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 205
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 212
     

โครงการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบล
ก้อ  ตามทีกฎหมาย  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 205     

โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
 สยามมินทรธิราช บรมนาถบพิตร 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 174

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:37 หน้า : 7/66



โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถินไทย  ประจําปี 2561
 เช่น กิจกรรมทําบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การมอบโลห์รางวัล ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 210     

โครงการวันเทศบาลสัมพันธ์วันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 
พ.ศ.2561-2564) หน้า 211

โครงการอบรมการจัดการระบบ 5 ส. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 5 ส. เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุอปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่างสําหรับ
โครงการ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 246      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และผู้นําชุมชนตําบล
ก้อ เช่นค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
) ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 208      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 214
      

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถ้วย ชาม แก้วนํา ไม้กวาด ถังนํา นํายาทําความ
สะอาด ถังขยะ และอุปกรณ์เครืองครัว ฯลฯ   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หรืออุปกรณ์อืนๆ ที
เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะขนส่ง   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 221     

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:37 หน้า : 10/66



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตําบล
ก้อ และครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลก้อ เพือนํามาใช้ในกิจการเทศบาลตําบล
ก้อ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 221      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิงทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 221      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 221      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 399,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 
พ.ศ.2561-2564) หน้า 221     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) 
หน้า 221        

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558 และตามรูปแบบและการจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 221       
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตามหนังสือ ที มท
 0808.4/ว 1551 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2553 เรืองการติดตังและเบิก
ค่าใช้บริการเครืองมือสือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 
พ.ศ.2561-2564) หน้า 221        

งบลงทุน รวม 265,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองบันทึกเสียง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง  คุณสมบัติ
-หน่วยความจําในตัว 4GB
-ไมโครโฟนในตัว
-รูปแบบการบันทึก Linear PCM/MP3
-รูปแบบการเล่น LPCM/MP3/AAC/WMA
-จํานวนไฟล์สูงสุด 5000 ไฟล์ (รวมจํานวนโฟลเดอร์)
-จํานวนไฟล์สูงสุดในหนึงโฟลเดอร์ 199
-การเชือมต่อคอมพิวเตอร์
-การชาร์จด้วยการเชือมต่อ USB
-แบตเตอรีลิเธียมในตัว
จํานวน  1 เครือง ๆละ 4000 บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 217      

โต๊ะกราบพระรองเข่าเตีย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะกราบพระรองเข่าเตีย ขนาดหน้า 10 นิว ทําด้วย
ไม้สัก จํานวน  1 ชุด ราคา 3,000 บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 247      
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
 เพือจัดซือโต๊ะหมู่บููชา จํานวน 1 ชุด ราคา 8,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
2.มีฐานรองโต๊ะหมู่
3.มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
การจัดซือ
1.ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 247     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1
 เครือง ราคา 30,000 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 217      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
ก้อ เช่น รถยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองสูบนํา ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 207     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้างในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 207     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,129,070 บาท
งบบุคลากร รวม 748,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 748,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทัวไป)เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 164,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206      

งบดําเนินงาน รวม 354,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206 
  

ค่าใช้สอย รวม 232,650 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213 
   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดตังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
เทศบาลตําบลก้อ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาลตําบลก้อ เช่น ค่าจ้างเหมา
อาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ(ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557) ตามแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157    
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 212
    

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตําบล
ก้อ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน ในตําบลก้อ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ค่าวิทยากร ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ
. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 210      

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปี ของเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ประจําปี ของเทศบาลตําบลก้อ เช่น จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ฯลฯ
 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  (ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 209      
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โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
พัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ

จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน แผน
การดําเนินงาน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 208     

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลก้อเช่น จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 209     
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โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก้ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

จํานวน 9,650 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถินและประชาชนทัวไป เช่น จัดทําประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครืองดืม ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ
. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 210        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ผงหมึก
ถ่ายเอกสาร ผงหมึกโรเนียว ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 207     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิงทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 207      
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดซือ
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 248 

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลก้อ ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองทีดีของ อปท. พ.ศ. 2556 (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     

งานบริหารงานคลัง รวม 1,818,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,161,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,161,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 881,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จํานวน 3 ราย
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังเทศบาล) เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 237,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 206      

งบดําเนินงาน รวม 579,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 206 
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ค่าใช้สอย รวม 447,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 282,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 213

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 212

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนทีและประชาสัมพันธ์การชําระภาษีเพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตําบลก้อ ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนทีและประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีเพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตําบลก้อ ประจําปี พ
.ศ.
2561 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่าง ค่าจัดพิมพ์แผนที
และจัดทําเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 212     
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิง
ปลูกสร้างตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  ลงวันที  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ที มท 0808.3/ว 462
  ลงวันที  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรือง  การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 212     

โครงการเพิมศักยภาพด้านการเงินและบัญชี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมศักยภาพด้านการเงินและ
บัญชี ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดพิมพ์แผนทีและจัดทํา
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 212  
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เช่น
ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 212     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิงทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207      

งบลงทุน รวม 78,790 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,790 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  รวมเป็นจํานวน
เงิน 11,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดซือ
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 248

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องดิจิตอล จํานวน 3,990 บาท
เพือจัดซือกล้องดิจิตอล Sony DSC-W830/B S/N:4894817
 จํานวน 1 เครือง ๆละ 3,990 บาท
1.ราคาตามท้องตลาด
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 253      
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1 เพือรองรับ e-
GP  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 22,000 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 217       

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 8,600 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็น
จํานวน 8,600 บาท
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 218      

เครืองสํารองไฟ จํานวน 11,200 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด  800 VA  จํานวน 4 เครือง ๆ 
ละ 2,800 บาท  รวมเป็นจํานวนเงิน 11,200 บาท
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 218  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนืองในวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมพิธีสวน
สนามเนืองในวัน อปพร.ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถาน
ทีพิธีการ
ฯลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 168     

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 167     
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โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกล
อาชญากรรมโดยเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ อปพร. ประกอบด้วยค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 168     

โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพืนที
ตําบลก้อ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการประชุมเสวนาเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 156     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 214
      

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 311,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพืนทีตําบลก้อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพืนทีตําบล
ก้อ)  ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 181     

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืนทีตําบลก้อ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พืนทีตําบลก้อ   ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 168     
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประกอบด้วยค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 167      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207
      

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถยนต์ หรืออุปกรณ์
อืนๆทีเป็นส่วนประกอบของยานพาหนะและขนส่ง ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-
2564) 
หน้า 207      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ของเทศบาล
ตําบลก้อ และครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลก้อ เพือนํามาใช้ในกิจการเทศบาล
ตําบลก้อ 
1.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) 
หน้า 207      

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ เช่นถังเคมีดับเพลิง ข้อ
ต่อ ท่อดูด ฯลฯ และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต่องานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลก้อ 
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     
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งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ จํานวน 11,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 
2.5นิว  ยาว 20 เมตร จํานวน 1 เส้น ราคา 11,700 บาท ซึงจําเป็นต่อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลก้อ 
1.ราคาตามท้องตลาด) 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 255 
สายส่งนําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ จํานวน 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 
1.5 นิว  ยาว 20 เมตร จํานวน 1 เส้น ราคา 9,800 บาท ซึงจําเป็นต่องาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ก้อ 
1.ราคาตามท้องตลาด 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ 
ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 255     

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,836,910 บาท
งบบุคลากร รวม 940,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 213 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-
2563 และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว 1326 ลงวันที 4
 กรกฎาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปี พ
.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิมค่าครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 331,970 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 213 

งบดําเนินงาน รวม 1,013,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
-ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว 1326 ลงวันที 4
 กรกฎาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปี พ
.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิมค่าครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213 
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมการอพยบกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมการป้องกันภัยการอพยพกรณีฉุก
เฉินในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ซักซ้อม
แผน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลก้อ 
ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 168     

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ 
ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 190       

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) 
หน้า  183     
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โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาน้องสู่โลกกว้าง เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ 
ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 190     

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตําบล
ก้อ ประจําปี 2560 ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 
พ.ศ.2561-2564) หน้า 190    

โครงการสานสัมพันธ์เยียมบ้านเด็กนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์เยียมบ้านเด็ก เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่า
ด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 191     

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วย คชจ.ในการฝึก
อบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 192     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207

ค่าวัสดุ รวม 738,780 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถ้วย ชาม แก้วนํา ไม้กวาด นํายาทําความสะอาด ฯลฯ
  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 457,980 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนชันอนุบาล และระดับ
ประถมศึกษาปีที 1-6 จํานวน 1 โรงเรียน ในเขตเทศบาลตําบลก้อ 
ตังไว้ 385,160 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ รวม 38 คน ในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ ตังไว้ 72,820.00 บาท
(ตามหนังสือที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก )(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 187     

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 186,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย์ รวม  38 คน ในเขตเทศบาลตําบลก้อ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 187     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 207       

วัสดุการศึกษา จํานวน 64,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียน การสอน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย์ รวม  38 คน ในเขตเทศบาลตําบลก้อ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 187     
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งบลงทุน รวม 79,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  รวมเป็นจํานวน
เงิน 11,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดซือ
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 254
พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัวๆละ 1,500บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 254

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองชังนําหนัก จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองชังนําหนัก แบบคานสมดุลพร้อมทีวัดส่วน
สูง  จํานวน 1 เครือง ๆละ 13,000บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เป็นเครืองชังนําหนักแบบคานสมดุล(Machanical Balance) มีทีวัด
ส่วนสูงในตัว
2.ชังได้ ขนาด 160 กิโลกรัม
3.สามารถชังได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม
4.วัดส่วนสูงได้ระหว่าง 75-195 เซนติเมตร  
การจัดชือ
1.บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ประจําปี พ.ศ.2560 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปีพ.ศ.2561-2564
) หน้า 254     
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
ก้อ เช่น รถยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองสูบนํา ฯลฯ 
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 207      

งบเงินอุดหนุน รวม 804,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 804,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 804,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับชันอนุบาล และระดับชัน
ประถมศึกษาปีที 1-6 จํานวน 1 โรงเรียน ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลก้อ ตัง
ไว้ 
804,000 บาท(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 )(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 188     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ของ
เทศบาลตําบลก้อ ประจําปี 2560 ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 198     

โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการงานปฏิบัติการระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลก้อ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 199     

โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการ
บริโภค ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202     

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:38 หน้า : 37/66



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรค
ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ประกอบด้วย ป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202     

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202     

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆทีเกิดขึนในเขต
เทศบาลตําบลก้อ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆ ทีเกิดขึนในเขตเทศบาลตําบลก้อ ประกอบด้วย ป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 198     

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202     

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหนูน้อยสุขภาพดี ประกอบ
ด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202   
โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม ประกอบด้วย ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 202   
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หรืออุปกรณ์อืนๆ ที
เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะขนส่ง   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตําบล
ก้อ และครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลก้อ เพือนํามาใช้ในกิจการเทศบาลตําบล
ก้อ 
1.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 207      

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก ค่าจัดซือทรายอะเบท
 ค่าจัดซือนํายาชุปมุ้ง ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 200     
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลก้อ 
1.อุดหนุนให้กับ อสม.หมู่ 1 บ้านก้อทุ่ง จํานวน 12,500 บาท 
2.อุดหนุนให้กับ อสม.หมู่ 2 บ้านก้อหนอง จํานวน 12,500 บาท 
3.อุดหนุนให้กับ อสม.หมู่ 3 บ้านก้อจอก จํานวน 12,500 บาท 
4.อุดหนุนให้กับ อสม.หมู่ 4 บ้านก้อท่า จํานวน 12,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 202     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,039,620 บาท
งบบุคลากร รวม 918,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาบล
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2563  และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 219 
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
เทศบาล) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 
เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 219     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาลตําบลก้อ  จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 219     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 293,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
ก้อ จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 219     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 219     

งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 220

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองสูบนํา ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 207     

ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่าย
เอกสาร ผงหมึกโรเนียว ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 207     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิงทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 207      
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งบลงทุน รวม 8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคา 5,500 บาท   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดซือ
1.ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 249

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง ราคา 2,800 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 218   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันคนพิการตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมคนพิการตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 169      

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลก้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหารพร้อม
เครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 170     

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:38 หน้า : 43/66



โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 60,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเทดไท้องค์ราชัน ราชินี ประกอบ
ด้วยวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 
1.พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (10) 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที
ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2560
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 757 ลงวันที 7 เมษายน  2560 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า  169 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้ผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประกอบด้วย วัสดุเครืองกันหนาว  ประกอบ
หนังสือ
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 
ลงวันที  13 มกราคม 2558
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว526 
ลงวันที 8 มีนาคม 2560
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 
8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 170     

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประกอบด้วย
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 172    

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหารพร้อม
เครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 174     
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสไร้ทีพึง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสไร้ทีพึง ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557) 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174   
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึก
อบรมฯ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 173   
โครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุตําบลก้อ ประกอบด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเครืองรดนําดําหัว ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 172     

โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาสตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยียมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุกรณ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึก
อบรมฯ 
พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 170     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,340,180 บาท
งบบุคลากร รวม 520,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 221     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2563 และตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564
) หน้า 221     

งบดําเนินงาน รวม 580,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 221

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 221
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ค่าใช้สอย รวม 366,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเงินเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 222
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 36,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207
    

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ผงหมึก
ถ่ายเอกสาร ผงหมึกโรเนียว ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 207      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อนํา อุปกรณ์
ประปา ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) 
หน้า 207     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันเกียร์ ฯลฯ สําหรับจักรกลประเภทต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนหรือของหน่วยงานของรัฐแห่งอืน
ที เทศบาลตําบลก้อได้มีหนังสือความประสงค์ขอยืมหรือใช้เครืองจักรกล
ในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หรือสิงก่อสร้างต่างๆในพืนทีรับผิดชอบ
โครงการโดยเทศบาลตําบลก้อสนับสนุนค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ   (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561
-2564) 
หน้า 207      
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งบลงทุน รวม 239,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครือง  ราคา 21,000 บาท 
1.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 217   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลก้อ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ
.2561-2564) หน้า 207     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 178,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 178,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้างในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)
 หน้า 207     
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,835,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทดสอบคุณภาพนําเพือสุขอนามัยของประชาชนตําบลก้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งวิเคราะห์คุณภาพนําไปยังหน่วยงานทีรับ
ตรวจ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.2/ว 1694 ลว.
13 ส.ค. 58 ) ตามแแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 199     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองสูบนํา ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207      
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งบลงทุน รวม 1,467,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,590 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบจม จํานวน 35,310 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจมขนาด 3 แรงม้า  จํานวน  1 ตัว
ราคา 35,310 บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 131

     

เครืองสูบนําแบบบจม จํานวน 75,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจมขนาด 2 แรงม้า  จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 25,150 บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 131

    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ควบคุมเครืองสูบนําบาดาล จํานวน 7,490 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ควบคุมเครืองสูบนําบาดาล ขนาด 2 แรง
ม้า  จํานวน  1 ตัว ราคา 7,490 บาท 
1.ตามราคาท้องตลาด
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 131

     

ลําโพงฮอนล์ปาก จํานวน 6,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงฮอนล์ปาก ขนาด 15 นิว พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 ตัว ๆละ 1,610 บาท
1.ตามราคาท้องตลาด
2.ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 135
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 117,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207
        

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,225,110 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก จํานวน 218,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ก้อจอก หมู่ที 3 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 126     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง จํานวน 398,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ก้อหนอง หมู่ที 2 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ
.ศ.2561-2564) หน้า 126     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อท่า จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อท่า หมู่ที 4 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 140     

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม บ้านก้อท่า จํานวน 387,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมเสริมเหล็กบ้าน
ก้อท่า หมู่ที 4 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน  ชนิด 1 ช่อง 
กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-25624) หน้า 138     

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  13:51:38 หน้า : 52/66



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 179,110 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้างในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 207      

งบเงินอุดหนุน รวม 277,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 277,700 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 277,700 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน จํานวน  277,700 บาท  เป็น
โครงการประสานแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน โดยอบจ. มี
เงือนไขในการจ่าย  อบจ.จ่าย 300,000 บาท ,เทศบาลจ่าย 227,700
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 142

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 372,000 บาท
งบบุคลากร รวม 122,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 221     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2563 และ
ตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 221     
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค กรณีจ้างแรงงาน  
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207
    

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หรืออุปกรณ์อืนๆ ที
เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะขนส่ง  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงประมาณ  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 207     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตําบลก้อและ
ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลก้อ เพือนํามาใช้ในกิจการเทศบาลตําบล
ก้อ   ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)
 หน้า 207     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานปิด
ภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
1หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ ว 568 ลงวันที 14 มี.ค
. 51 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.4/ ว 423 ลงวันที 2 มี.ค
. 53   
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 172     

โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลตําบลก้อ(ศตส.ทต.ก้อ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดนิทรรศการ ฯลฯของโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
ตําบลก้อ  (ศตส.ทต.ก้อ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 171     

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติดตําบลก้อ หมู่ที 1-4 
ตําบลก้อ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านปลอดภัย
ยาเสพติดตําบลก้อ หมู่ที 1-4 ตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
2.หนังสือ ที ลพ 0418 (ศป.ปส.อ.ลี)/ว 735 เรือง การจัดทําโครงการตาม
แนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมันคงปลอดภัยยาเสพติด  
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 173     
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลก้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถ
รับ-ส่ง ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 
พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171     

โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูง
อายุ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
เตรียมสถานที ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 170     

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้านก้อท่า หมู่ 4 ตําบลก้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้าน
ก้อท่า หมู่ 4 ตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครืองดืม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 156     

   

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดตําบลก้อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดตําบล
ก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 152      

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 168      

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือ ตําบลก้อ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้านวม
ด้วยมือตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาจัดทําอาหาร ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 155  
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหารตําบลก้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 153      
     

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสือผ้าสําเร็จรูปบ้านก้อท่า หมู่ 4 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสือผ้า
สําเร็จรูปบ้านก้อท่า หมู่ที 4 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 152  
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตีเหล็กบ้านก้อหนอง หมู่ 2 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตีเหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ 2 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
จ้างเหมาจัดทําอาหารพร้อมเครืองดืม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 151     

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบาร์ติก บ้านก้อท่า หมู่ 4 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบาร์ติก บ้าน
ก้อท่า หมู่ 4 ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 152     

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท

1.เพือจ่ายเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 จํานวน  50,000 บาท  ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ
.2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปี เทศบาลตําบลก้อ พ
.ศ.2561-2564) หน้า 170 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 191,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 191,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 191,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสีก้อเกมส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อ
บ้าน แม่บ้านสัมพันธ์ และประชาชนต่อต้านยาเสพติด (สีก้อเกมส์) ในเขต
เทศบาลตําบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 193       

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์สําหรับ
เด็ก เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ต่อต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 193   
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอําเภอลีคัพ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่ง
ขัน ฟุตบอลมวลชนอําเภอลีคัพ  ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอล 11 คน สําหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 193      

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลและประชาสัมพันธ์จังหวัด
ลําพูน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลและประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 193     

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
เขตอําเภอลี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้อง
ถินในเขตอําเภอลี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 193      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 569,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 409,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 254,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 1 ธันวาคม 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 213    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตําบลก้อ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปีใหม่เมืองตําบลก้อ ประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุเครืองดําหัว ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 
พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177    
  

โครงการประเพณียีเป็ง (ลอยกระทง) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณียีเป็ง (ลอยกระทง) ประกอบ
ด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์โคมลอย โคมหรี 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตาม
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177    
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โครงการฟังเทศน์ ฟังธรรมบ้านก้อหนอง หมู่ที 2 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟังเทศน์ ฟังธรรม บ้านก้อหนองหมู่ 2
 ตําบลก้อ อําเภอลี จังหวัดลําพูน ประกอบด้วย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196    
  

โครงการร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองอําเภอลี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองอําเภอ
ลี ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177    

โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทงอําเภอลี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองอําเภอ
ลี ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี 
พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177    
 

โครงการร่วมสรงนําสามครูบาและพระธาตุหริภุญชัย จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานสรงนําองค์สามครูบาและพระธาตุ
หริภุญชัย ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177    
  

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประกอบด้วย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 176    
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 160,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่ 1 บ้านก้อทุ่ง ตําบลก้อ 
รายละเอียดังนี
-โครงการทําบุญหัวฝาย  จํานวน 15,000 บาท
-โครงการทําบุญสรงนํารอยพระพุทธบาทยางวี  จํานวน 25,000 บาท
-โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระธาตุสลีเวียงก้อ  จํานวน 50,000
 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ 3 บ้านก้อจอก ตําบลก้อ 
รายละเอียดดังนี
-โครงการสรงนําวัดบ้านเก่า จํานวน 15,000 บาท
-โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระธาตุสลีทันใจ  จํานวน 50,000 บาท
-โครงการทําบุญสรงนําพระพุทธบาทผาตัง จํานวน 5,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 176

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้าง
ทางเพือปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเทียว ฯลฯ
  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564)  หน้า 158     

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเทียว ใน
ตําบลก้อ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่งท่องเทียว ในตําบลก้อ  ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สือ สิงพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวในตําบล
ก้อ ฯลฯ  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 158     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทียวในตําบลก้อ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเทียวในตําบลก้อ  ประกอบด้วย ค่าจัดซือบ่อปลูก ดิน
ปลุก ต้นไม้ จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 159     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 141,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  
1 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
กรณีค่าใช้จ่ายเพือทําประกันภัยรถราชการ
1) ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2542 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
(ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564)
หน้า 213 
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลินิคเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลีนิคเกษตร ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 164    

โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร  ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 
( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 165    
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โครงการร่วมงานลําไยจังหวัดลําพูน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานลําไยจังหวัดลําพูน ประกอบ
ด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559
 ( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 164   
  

โครงการร่วมงานลําไยอําเภอลี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานลําไยอําเภอลี ประกอบด้วย  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 164    
 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น จอบ เสียม บัวรดนําต้นไม้ ฯลฯตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 165      

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก่อสร้างฝายแม้ว จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายแม้ว  ประกอบด้วย  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําฝายแม้ว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนสุดที มท
 0808.2/ว 1438 ลงวันท1ี0 มี.ค. 2559 ( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 164    

โครงการนําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนําคือ ชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ  ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าต้นกล้า
พันธุ์ไม้ ฯลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึก
อบรมฯ พ.ศ. 2557 ( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-
2564 ) 
หน้า 165     

โครงการปล่อยปลา สัตว์นําเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลา สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ  ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถขนส่งลูก
ปลา พันธุ์ปลาต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนสุดที มท
 0808.2/ว 1438 ลงวันท1ี0 มี.ค. 2559 ( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 162     
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบ
ด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถขนส่งต้นกล้าพันธุ์ไม้ ฯลฯ
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนสุดที มท 0808.2/ว 1438 ลงวัน
ที10 มี.ค. 2559 
( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 162    
 

โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาล
ตําบลก้อ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป.(ราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทํา
อาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2564
) หน้า 162     

โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรัวกินได้ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาทิตผักสวนครัวรัวกิน
ได้  ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557 
( ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 163    
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,149,260 บาท
งบกลาง รวม 6,149,260 บาท
งบกลาง รวม 6,149,260 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายชําระหนีเงิน โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตําบลก้อ
และอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลก้อ 
ตามสัญญาเลขที 800171660473 เงินต้น 3,788,000 บาท ผูกพัน
ชําระ จํานวน 10 ปี วงเงินชําระเงินต้นและดอกเบีย 460,000 บาท ชําระ
เงินภายในวันที 30 มิถุนายน ของทุกปี      

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายชําระหนีเงิน โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตําบลก้อ
และอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลก้อ 
ตามสัญญาเลขที 800171660473 เงินต้น 3,788,000 บาท ผูกพัน
ชําระ จํานวน 10 ปี วงเงินชําระเงินต้นและดอกเบีย 460,000 บาท ชําระ
เงินภายในวันที 30 มิถุนายน ของทุกปี      
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ของพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพ ค่าจ้างชัวคราว ของพนักงานจ้าง
เทศบาลเทศบาลตําบลก้อ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 ม.ค. 2557 พรบ.ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 ก.ค. 2557 (ตามแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 223     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,168,000 บาท
เพือจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบ
ประมาณ ประเภทนีจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี 
1.ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 229 คนๆ ละ 600 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 137,400 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 1,648,800 บาท
2.ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 110 คนๆ ละ 700 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 77,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 924,000 บาท
3.ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 52 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 41,600 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 499,200 บาท
4.ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 8,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 96,000 บาท
รวมข้อ 1-4 เป็นเงิน 3,168,000 บาท
*คําชีแจงเพิมเติม ในการเบิกจ่ายจริงแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะ
เพิมขึนหรือลดลง เพราะจํานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวัน
หรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะ
รัฐมนตรีให้เพิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น  ดังนัน จํานวนเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ใน ข้อ 1-4 จึงสามารถถัวเฉลียกันได้ และหากมีการโอน
เพิมหรือลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายได้ตาม
จํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,795,200 บาท
เพือจ่ายเงินเบียยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ ประเภท
นีจากฐานข้อมูลผู้พิการ ดังนี 
1.เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 157 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน
เป็นจํานวนเงิน 125,600 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 1,507,200 บาท
2.ตังจ่ายเพิมเติมอีก 30 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 24,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 288,000 บาท
รวมข้อ1และ 2 เป็นจํานวนเงิน 1,795,200 บาท
*คําชีแจงเพิมเติม  เพือความยืดหยุ่นและเพือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานการจ่ายเบียยังชีพคนพิการ เนืองจากระเบียบการจ่าย
เบียยังชีพคนพิการฉบับใหม่  กหนดให้สามารถขึนทะเบียนผู้พิการได้ทุก
เดือนและให้จ่ายเบียในเดือนถัดไป ดังนันจํานวนทีตังงบประมาณรายจ่าย
ประเภทนี จึงเป็นเพียงการประมาณการจํานวนผู้พิการทีมีสิทธิรับเบีย ซึง
ในเดือนทีจ่ายจริงจํานวนผู้มีสิทธิอาจเพิมขึนหรือลดลง อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต  การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือน
ถัดไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด เป็นต้น จํานวนเงินในข้อ 1- 2 จึง
สามารถถัวเฉลียกันได้ และหากมีการโอนเพิมหรือลดไม่จําเป็นต้องเปลียน
แปลงคําชีแจง ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179      
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบ
ประมาณ ประเภทนีจากฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ ดังนี 
1.เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18 คนๆละ 500 บาทต่อ
เดือน
เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 108,000 บาท
2.ตังจ่ายเพิมเติมอีก 7 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน
เป็นจํานวนเงิน 3,500 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 42,000 บาท
รวมข้อ1และ 2 เป็นจํานวนเงิน 150,000 บาท
*คําชีแจงเพิมเติม ในการเบิกจ่ายจริงแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะ
เพิมขึนหรือลดลง เพราะจํานวนผู้ป่วยเอดส์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ทุก
วันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลง
ทะเบียนเพิมเติม เป็นต้น  ดังนัน จํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ใน ข้อ 1-
2 อาจมีการโอนเพิมหรือลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชี
แจง ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180   

สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่นเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลน
ถล่ม )หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีตังงบประมาณไว้
เพือป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีทีมีหนังสือ
สังการให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี (ตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบล
ก้อ ปี 2561-2564) หน้า 223     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 105,000 บาท
1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือในเขตพืนที
เทศบาลตําบลก้อ ตังไว้ 70,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1264 ลงวันที 30 พ.ค.2557
 (ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.2560-2562) 
เพือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลก้อ ตามพระเราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 
2.เงินสมทบทุนเงินทุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตัง
ไว้ 25,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตามข้อ
บังคับ 2555 เรืองการส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ประจําปี 2555)และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  และมีผลใช้
บังคับตังแต่วันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 291,060 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2556 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 28 ลง
วันที 21 ก.ค. 2559 เรือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตาม
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลก้อ ปี 2561-2564) หน้า 224     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 105,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 370,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 60,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,168,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

291,060

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,795,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,000 293,000 331,970

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 39,000

เงินเดือนพนักงาน 478,680 362,640 566,160

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 181,680

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 105,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 370,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 60,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,168,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

291,060

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,795,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 550,830 1,285,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 12,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 75,000

เงินเดือนพนักงาน 2,242,560 3,650,040

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,480 422,160
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 54,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 96,000 254,000 510,000 40,000 10,000 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดตังเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่าง
ชุมชนและเทศบาล
ตําบลก้อ

ค่าใช้จ่ายเงินเดินทาง
ไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ

โครงการก่อสร้างฝาย
แม้ว 40,000

โครงการกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนืองในวัน 
อปพร.

โครงการกิจกรรมวัน
คนพิการตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561

20,000

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพืนที
ตําบลก้อ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,000 46,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 186,000 240,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 962,000 2,122,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดตังเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่าง
ชุมชนและเทศบาล
ตําบลก้อ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเงินเดินทาง
ไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 90,000

ค่าเดินทางไปราชการ 120,000 120,000

โครงการก่อสร้างฝาย
แม้ว 40,000

โครงการกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนืองในวัน 
อปพร.

5,000 5,000

โครงการกิจกรรมวัน
คนพิการตําบลก้อ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561

20,000

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพืนที
ตําบลก้อ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ก้อเกมส์ 96,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 10,000

โครงการคลินิคเกษตร 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ 20,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แก่เยาวชน ประชาชน 
ในตําบลก้อ
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลก้อ

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนทีและประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ตําบล
ก้อ ประจําปี พ.ศ
.2561
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลมวลชน
อําเภอลีคัพ

15,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลและประชา
สัมพันธ์จังหวัดลําพูน

40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตอําเภอลี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ก้อเกมส์ 96,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 10,000

โครงการคลินิคเกษตร 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ 20,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน 200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แก่เยาวชน ประชาชน 
ในตําบลก้อ

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลก้อ

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนทีและประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ตําบล
ก้อ ประจําปี พ.ศ
.2561

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลมวลชน
อําเภอลีคัพ

15,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลและประชา
สัมพันธ์จังหวัดลําพูน

40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตอําเภอลี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเด็กนัก
เรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานช่วงปิดภาคเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

40,000

โครงการซักซ้อมการอ
พยบกรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา

10,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 5,000

โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเทียว

20,000

โครงการถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสม
เด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร
โครงการทดสอบ
คุณภาพนําเพือ
สุขอนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ

20,000

โครงการนําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

10,000

โครงการบริการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

10,000

โครงการบริหารจัดการ
งานระบบแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลตําบลก้อ

400,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลก้อ(ศตส
.ทต.ก้อ)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเด็กนัก
เรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานช่วงปิดภาคเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

40,000

โครงการซักซ้อมการอ
พยบกรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา

10,000

โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 5,000

โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเทียว

20,000

โครงการถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสม
เด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร

200,000 200,000

โครงการทดสอบ
คุณภาพนําเพือ
สุขอนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ

20,000

โครงการนําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

10,000

โครงการบริการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

10,000

โครงการบริหารจัดการ
งานระบบแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลตําบลก้อ

400,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลก้อ(ศตส
.ทต.ก้อ)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

60,000

โครงการประชารัฐร่วม
ใจสร้างหมู่บ้าน
ปลอดภัยยาเสพติด
ตําบลก้อ หมู่ที 1-4 
ตําบลก้อ

20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี 
และแหล่งท่องเทียว ใน
ตําบลก้อ

10,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานประจําปี ของ
เทศบาลตําบลก้อ

โครงการประชุม
ประชาคมการ
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ
โครงการประเพณีปี
ใหม่เมืองตําบลก้อ 70,000

โครงการประเพณียีเป็ง 
(ลอยกระทง) 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพือส่งเสริมสนับ
สนุนการท่องเทียวใน
ตําบลก้อ

40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลก้อ

โครงการปล่อยปลา 
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

60,000

โครงการประชารัฐร่วม
ใจสร้างหมู่บ้าน
ปลอดภัยยาเสพติด
ตําบลก้อ หมู่ที 1-4 
ตําบลก้อ

20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี 
และแหล่งท่องเทียว ใน
ตําบลก้อ

10,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานประจําปี ของ
เทศบาลตําบลก้อ

5,000 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมการ
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ

13,000 13,000

โครงการประเพณีปี
ใหม่เมืองตําบลก้อ 70,000

โครงการประเพณียีเป็ง 
(ลอยกระทง) 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพือส่งเสริมสนับ
สนุนการท่องเทียวใน
ตําบลก้อ

40,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลก้อ

10,000 10,000

โครงการปล่อยปลา 
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเฝ้าระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆที
เกิดขึนในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พืนทีตําบลก้อ
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า) เทศบาล
ตําบลก้อ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเฝ้าระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆที
เกิดขึนในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พืนทีตําบลก้อ

70,000 70,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 20,000

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า) เทศบาล
ตําบลก้อ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเผย
แพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก้ผู้ปฏิบัติ
งานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

โครงการเฝ้าระวังหมู่
บ้านปลอดภัยห่างไกล
อาชญากรรม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาสไร้ทีพึง

20,000

โครงการพาน้องสู่โลก
กว้าง 20,000

โครงการเพิมศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี

โครงการฟังเทศน์ ฟัง
ธรรมบ้านก้อหนอง หมู่
ที 2 ตําบลก้อ อําเภอลี 
จังหวัดลําพูน

5,000

โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค

10,000

โครงการร่วมงาน
ประเพณีปีใหม่เมือง
อําเภอลี

5,000

โครงการร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทง
อําเภอลี

5,000

โครงการร่วมงานลําไย
จังหวัดลําพูน 5,000

โครงการร่วมงานลําไย
อําเภอลี 5,000

โครงการร่วมสรงนํา
สามครูบาและพระธาตุ
หริภุญชัย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเผย
แพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก้ผู้ปฏิบัติ
งานท้องถินและ
ประชาชนทัวไป

9,650 9,650

โครงการเฝ้าระวังหมู่
บ้านปลอดภัยห่างไกล
อาชญากรรม

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาสไร้ทีพึง

20,000

โครงการพาน้องสู่โลก
กว้าง 20,000

โครงการเพิมศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี 5,000 5,000

โครงการฟังเทศน์ ฟัง
ธรรมบ้านก้อหนอง หมู่
ที 2 ตําบลก้อ อําเภอลี 
จังหวัดลําพูน

5,000

โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค

10,000

โครงการร่วมงาน
ประเพณีปีใหม่เมือง
อําเภอลี

5,000

โครงการร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทง
อําเภอลี

5,000

โครงการร่วมงานลําไย
จังหวัดลําพูน 5,000

โครงการร่วมงานลําไย
อําเภอลี 5,000

โครงการร่วมสรงนํา
สามครูบาและพระธาตุ
หริภุญชัย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 30,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย
โครงการวันเทศบาล
สัมพันธ์วันเทศบาล

โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

20,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล
กลุ่มสตรีแม่บ้านตําบล
ก้อ

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและตรวจเยียม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสตําบล
ก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

20,000

โครงการสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 20,000

โครงการสานสัมพันธ์
เยียมบ้านเด็กนักเรียน 5,000

โครงการสานเสวนา
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ในพืนทีตําบลก้อ

โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 5,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา 15,000

โครงการแหล่งเรียนรู้
แปลงสาธิตผักสวนครัว
รัวกินได้

10,000

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพปลาย่างรมควัน 
บ้านก้อท่า หมู่ 4 ตําบล
ก้อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 30,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย 10,000 10,000

โครงการวันเทศบาล
สัมพันธ์วันเทศบาล 10,000 10,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

20,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล
กลุ่มสตรีแม่บ้านตําบล
ก้อ

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและตรวจเยียม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสตําบล
ก้อ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

20,000

โครงการสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 20,000

โครงการสานสัมพันธ์
เยียมบ้านเด็กนักเรียน 5,000

โครงการสานเสวนา
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ในพืนทีตําบลก้อ

10,000 10,000

โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 5,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา 15,000

โครงการแหล่งเรียนรู้
แปลงสาธิตผักสวนครัว
รัวกินได้

10,000

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพปลาย่างรมควัน 
บ้านก้อท่า หมู่ 4 ตําบล
ก้อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดตําบล
ก้อ

10,000

โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส.
โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเย็บผ้านวม
ด้วยมือ ตําบลก้อ

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตําบลก้อ

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพตัดเย็บเสือผ้า
สําเร็จรูปบ้านก้อท่า หมู่ 
4

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพตีเหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ 2

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพเย็บผ้าบาร์ติก 
บ้านก้อท่า หมู่ 4

20,000

โครงการอบรมหนูน้อย
ฟันงาม 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 86,500 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดตําบล
ก้อ

10,000

โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส. 10,000 10,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง 5,000 5,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเย็บผ้านวม
ด้วยมือ ตําบลก้อ

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตําบลก้อ

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพตัดเย็บเสือผ้า
สําเร็จรูปบ้านก้อท่า หมู่ 
4

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพตีเหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ 2

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพเย็บผ้าบาร์ติก 
บ้านก้อท่า หมู่ 4

20,000

โครงการอบรมหนูน้อย
ฟันงาม 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 90,000 306,500

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 70,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 457,980

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 186,200

วัสดุการศึกษา 64,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองบันทึกเสียง

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 11,000

โต๊ะกราบพระรองเข่า
เตีย

โต๊ะหมู่บูชา

พัดลมติดผนัง 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000 200,000 360,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 457,980

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 43,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 150,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 186,200

วัสดุการศึกษา 64,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 85,000 85,000

ค่าไฟฟ้า 290,000 290,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองบันทึกเสียง 4,000 4,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500 33,000

โต๊ะกราบพระรองเข่า
เตีย 3,000 3,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

พัดลมติดผนัง 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก

เครืองสํารองไฟ

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมเครืองสูบนํา
บาดาล 7,490

ลําโพงฮอนล์ปาก 6,440

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 157,900 40,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบจม 35,310

เครืองสูบนําแบบบจม 75,450

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนัก 13,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องดิจิตอล

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิงพร้อมข้อ
ต่อ
สายส่งนําดับเพลิง
พร้อมข้อต่อ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก

218,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

30,000 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 44,000 44,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 8,600 8,600

เครืองสํารองไฟ 11,200 11,200

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมเครืองสูบนํา
บาดาล 7,490

ลําโพงฮอนล์ปาก 6,440

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 150,000 347,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบจม 35,310

เครืองสูบนําแบบบจม 75,450

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนัก 13,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องดิจิตอล 3,990 3,990

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิงพร้อมข้อ
ต่อ 11,700 11,700

สายส่งนําดับเพลิง
พร้อมข้อต่อ 9,800 9,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก

218,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อหนอง

398,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อท่า

43,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม บ้านก้อท่า 387,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 357,110

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 277,700

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 160,000 50,000 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 804,000

รวม 6,149,260 231,000 830,000 320,000 3,547,580 1,349,620 785,000 2,836,910
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อหนอง

398,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อท่า

43,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม บ้านก้อท่า 387,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 70,000 427,110

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 277,700

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 260,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 804,000

รวม 506,500 9,292,950 25,848,820
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