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จ านวน 168,048.37

จ านวน 97,042.05

จ านวน 177,148.20

จ านวน 90,906.00

จ านวน 69,038.00

จ านวน 0.00

จ านวน 13,720,804.61

จ านวน 14,227,465.00

จ านวน 7,006,630.00

จ านวน 7,405,371.00

จ านวน 4,841,453.84

จ านวน 2,185,406.76

จ านวน 0.00

จ านวน 1,152,360.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

              บัดนีถ้ึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกันตังใต้อีกคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที ่8 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 24,981,159.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,895,234.86 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,784,627.38 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 820,000.00 บาท

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จ านวน 28,550,452.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป บาท

(2) เงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,591,221.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง บาท

งบบุคลากร บาท

งบด าเนนิงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 873,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนนุ บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,600,000.00 บาท
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รายรับจริง ปี  2559

196,722.25

254,352.03

217,785.16

303,407.00

7,431.00

0.00

979,697.44

16,515,179.04

16,515,179.04

6,077,726.00

6,077,726.00

23,572,602.48

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 224,000.00 224,000.00

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 123,000.00 125,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 121,500.00 121,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 673,500.00 731,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,675,000.00 17,044,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,675,000.00 17,044,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 15,782,240.00 15,035,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

15,782,240.00 15,035,000.00

รวม 32,130,740.00 32,810,000.00
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รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 531,952.00 9,021,485.00 9,071,300.00

งบบุคลากร 7,833,587.00 9,696,495.00 10,628,800.00

งบด าเนนิงาน 6,417,729.69 9,353,460.00 7,917,000.00

งบลงทุน 2,125,212.78 2,660,300.00 3,911,900.00

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนนุ 1,435,135.00 1,379,000.00 1,261,000.00

18,363,616.47 32,130,740.00 32,810,000.00

18,363,616.47 32,130,740.00 32,810,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,405,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 135,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,625,640

แผนงานสาธารณสุข 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,144,120

แผนงานเคหะและชุมชน 6,969,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 559,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 9,071,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 32,810,000

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 620,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
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5,369,220 7,312,140

1,879,920 1,879,920

3,489,300 5,432,220

2,148,000 2,853,000

363,000 445,000

1,290,000 1,785,000

260,000 366,000

235,000 257,000

150,000 150,000

150,000 150,000

20,000 20,000

20,000 20,000

70,000 70,000

70,000 70,000

7,757,220 10,405,140

135,000

135,000

135,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

งบด าเนินงาน 705,000

    ค่าตอบแทน 82,000

    ค่าใช้สอย 495,000

งบบุคลากร 1,942,920

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,942,920

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    รายจ่ายอ่ืน 0

    ค่าวัสดุ 106,000

    ค่าสาธารณูปโภค 22,000

งบลงทุน 0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน
รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนนุ 0

                                             รวม 2,647,920

แผนงานการศึกษา

งบด าเนินงาน 135,000

    ค่าใช้สอย 135,000

                                             รวม 135,000
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1,148,940 1,148,940

1,148,940 1,148,940

278,000 1,324,000

51,000 51,000

128,000 564,000

84,000 694,000

15,000 15,000

40,700 40,700

40,700 40,700

0 1,112,000

0 1,112,000

1,467,640 3,625,640

60,000

60,000

60,000

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 436,000

    ค่าวัสดุ 610,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 1,046,000

งบเงินอุดหนุน 1,112,000

    เงินอุดหนนุ 1,112,000

                                             รวม 2,158,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบด าเนินงาน 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000

                                             รวม 60,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
รวมงบ
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750,720

750,720

326,000

91,000

190,000

45,000

67,400

67,400

1,144,120

1,417,000

1,417,000

1,899,000

82,000

1,160,000

645,000

12,000

3,653,800

2,178,800

1,475,000

6,969,800

งบบุคลากร 750,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 750,720

งบด าเนินงาน 326,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
รวมงบ

งบลงทุน 67,400

    ค่าครุภัณฑ์ 67,400

                                             รวม 1,144,120

    ค่าตอบแทน 91,000

    ค่าใช้สอย 190,000

    ค่าวัสดุ 45,000

งบบุคลากร 1,417,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,417,000

งบด าเนินงาน 1,899,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน
รวมงบ

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000

งบลงทุน 3,653,800

    ค่าครุภัณฑ์ 2,178,800

    ค่าตอบแทน 82,000

    ค่าใช้สอย 1,160,000

    ค่าวัสดุ 645,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,475,000

                                             รวม 6,969,800
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180,000

180,000

30,000

30,000

210,000

150,000 510,000

150,000 510,000

49,000 49,000

49,000 49,000

199,000 559,000

10,000

10,000

10,000

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 180,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                             รวม 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

    ค่าใช้สอย 180,000

งบเงินอุดหนุน 30,000

    เงินอุดหนนุ 30,000

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนนุ 0

                                             รวม 360,000

รวมงบ

งบด าเนินงาน 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

                                             รวม 10,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวมงบ
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620,000

100,000

520,000

620,000

9,071,300

9,071,300

9,071,300

งบด าเนินงาน 620,000

    ค่าวัสดุ 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 520,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานกิจการประปา รวมงบ

งบกลาง 9,071,300

    งบกลาง 9,071,300

                                             รวม 9,071,300

                                             รวม 620,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ





ปี 2558 ปี 2559

78,433.00 158,457.04 0.00

25,992.45 25,114.91 0.00

2,286.00 2,824.00 0.00

11,763.15 10,326.30 0.00

118,474.60 196,722.25

0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

813.30 1,132.03 33.33

58,420.00 70,440.00 0.00

500.00 800.00 0.00

118.20 1,328.00 0.00

0.00 400.00 50.00

206,829.00 104,152.00 0.00

0.00 0.00 100.00

40.00 240.00 0.00

2,040.00 40.00 0.00

268,760.50 178,532.03

118,447.40 217,785.16 33.33

118,447.40 217,785.16

75,055.00 92,063.00 0.00

300.00 1,300.00 0.00

75,355.00 93,363.00

193,300.00 3,500.00 0.00

74,083.51 3,931.00 100.00

267,383.51 7,431.00รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 55,000.00 60,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 5,000.00 % 10,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 50,000.00 % 50,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 121,500.00 121,500.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 1,500.00 % 1,500.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 120,000.00 % 120,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 150,000.00 200,000.00

     ดอกเบ้ีย 0.00 150,000.00 % 200,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 123,000.00 125,500.00

     ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ 0.00 2,000.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 0.00 500.00 % 500.00

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 55,000.00 % 55,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ 0.00 1,500.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 60,000.00 % 60,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,500.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการพนนั 0.00 500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการขายสุรา 0.00 0.00 % 500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 224,000.00 224,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 20,000.00 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 4,000.00 % 4,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 40,000.00 % 40,000.00

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 0.00 160,000.00 % 160,000.00

อ าเภอ กันตัง  จังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

11

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561



499,377.51 395,601.01 0.00

7,608,067.76 7,892,400.85 1.33

2,948,794.12 2,915,550.34 7.41

162,625.28 102,336.28 30.00

1,489,824.77 1,457,909.92 10.71

2,566,616.20 3,135,976.28 24.14

523.80 329.80 0.00

45,511.66 56,474.35 200.00

73,474.73 49,640.21 -50.00

455,591.00 504,940.00 40.00

0.00 3,000.00 -33.33

0.00 1,020.00 0.00

15,850,406.83 16,515,179.04

7,114,535.00 6,077,726.00 -4.73

7,114,535.00 6,077,726.00

23,813,362.84 23,286,738.48

12

รวมทุกหมวด 0.00 32,130,740.00 32,810,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 15,782,240.00 15,035,000.00

     เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า

0.00 15,782,240.00 % 15,035,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 15,675,000.00 17,044,000.00

     ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 3,000.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีดิ่น

0.00 500,000.00 % 700,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 100,000.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 20,000.00 % 60,000.00

     ภาษียาสูบ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,900,000.00 % 3,600,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,400,000.00 % 1,550,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 100,000.00 % 130,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,700,000.00 % 2,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 7,500,000.00 % 7,600,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 0.00 450,000.00 % 450,000.00

หมวดภาษีจัดสรร



11



13

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 224,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 160,000

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 32,810,000   บาท  แยก

เป็น

ภาษีป้าย 4,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

อากรรังนกอีแอ่น 20,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ภาษีบ ารุงท้องที่ 40,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 500

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 125,500

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 500

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 60,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับการผิดสัญญา 55,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,500

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,500

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 2,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,000

ดอกเบ้ีย 200,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
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รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 121,500

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 120,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าขายแบบแปลน 50,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 10,000

รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 1,500

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 450,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,600,000

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,044,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 130,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสุรา 1,550,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,900,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษียาสูบ 1,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่ 60,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต 3,600,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 700,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 2,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,035,000

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า

15,035,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 1,000

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 418,344 514,080 511,546 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 34,369 42,120 41,921 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 34,369 42,120 41,921 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 51,840 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 894,000 1,195,200 1,195,200 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,432,922 1,879,920 1,876,988 1,879,920 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,804,247 2,149,811 2,130,677 2,400,000 7.95 % 2,590,740

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 149,910 73,860 81,315 86,400 25 % 108,000

เงินประจําตําแหน่ง 151,200 151,200 163,800 170,400 -1.41 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 132,900 202,300 225,540 240,495 9.17 % 262,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 47,100 6,740 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 389,700 479,410 486,840 609,600 -46.85 % 324,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  15:44:13 หน้า : 1/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 127,400 37,950 44,580 53,080 -32.18 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,802,457 3,101,271 3,132,752 3,559,975 3,489,300

รวมงบบุคลากร 4,235,379 4,981,191 5,009,740 5,439,895 5,369,220

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 400,000 395,000 150,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 9,660 36,120 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 115,800 172,400 155,600 186,000 22.58 % 228,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,702 39,878 55,063 85,000 0 % 85,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,083 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 139,585 621,938 641,783 471,000 363,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 50,894.04 447,232.54 428,209.54 501,000 -20.16 % 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 39,879 92,529 85,723 90,000 55.56 % 140,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,468 84,367.11 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 68,747.8 300,000 -33.33 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปฯ 285,612 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สําหรับเลือกตัง ส.ส. และ สว.

0 0 0 150,000 166.67 % 400,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 107,600 128,100 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  15:44:13 หน้า : 2/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธัน
วา)

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
(12 สิงหา)

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 0 0 10,830 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต
.(ประชาคม) 4,832.5 9,764 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมกฏหมายทัวไปที
ประชาชนควรรู้ 0 15,618 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร เจ้าหน้าที อบต.และพนักงานจ้าง 0 38,528 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที อบต. 
พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บริหารท้องถิน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงานในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0 11,993 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0 0 28,400 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,410 17,900 19,900 30,000 166.67 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมค่าใช้สอย 398,095.54 825,531.65 769,910.34 1,566,000 1,290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,015 57,893.65 63,000 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,792.03 2,443 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,245 6,730 14,005 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,694 23,600 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 63,954.8 235,891.82 131,691.88 150,000 -46.67 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 920 14,957 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,200 42,470 57,650 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 190,414.8 414,391.5 307,346.88 390,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 111,023.14 215,897.6 196,592.59 240,000 -16.67 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,138.77 8,729.61 7,302.76 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,541.76 18,346 18,346 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 122,703.67 242,973.21 222,241.35 277,000 235,000

รวมงบดําเนินงาน 850,799.01 2,104,834.36 1,941,281.57 2,704,000 2,148,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ดีด 17,800 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอีนายก อบต
. จํานวน 1 ชุด , เก้าอีรองนายก อบต
.จํานวน 1 ตัว และโต๊ะเหล็กเลขานุการ
นายก อบต. จํานวน 1 ตัว

22,600 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 
เครือง 0 0 28,000 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน  
จํานวน 2 ตู้ 0 11,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน 1 
เครือง 0 9,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบ 3 
ก๊อก จํานวน 2 เครือง 12,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์สี จํานวน 1 เครือง 0 17,500 0 0 0 % 0

จัดซือจอคอมพิวเตอร์ 0 0 0 4,300 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 31,474.12 102,835.87 45,150.8 80,000 87.5 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,274.12 142,125.87 73,150.8 84,300 150,000

รวมงบลงทุน 84,274.12 142,125.87 73,150.8 84,300 150,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

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

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

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 20,000 24,000 24,000 -16.67 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 24,000 24,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 24,000 24,000 70,000

รวมงานบริหารทัวไป 5,170,452.13 7,268,151.23 7,068,172.37 8,272,195 7,757,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 425,545 528,912 411,180 693,840 53.64 % 1,066,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 56,585 14,040 1,515 48,000 118.25 % 104,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 21,000 0 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 166,740 208,180 225,540 238,560 4.85 % 250,140

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 13,260 860 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 381,000 328,220 380,326 439,200 -1.64 % 432,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 106,100 1,010 11,516 24,000 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,191,230 1,102,222 1,030,077 1,485,600 1,942,920

รวมงบบุคลากร 1,191,230 1,102,222 1,030,077 1,485,600 1,942,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 358,000 130,500 148,000 -86.49 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,650 5,580 20,000 -25 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 50,900 21,000 0 5,000 740 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 50,900 389,650 136,080 178,000 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 348,982 285,052 380,000 -47.37 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,796 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 16,390 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,568 23,752 51,903 110,000 -27.27 % 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 23,900 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 71,900 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 38,660 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็ค
ทรอนิกส์ (e-LAAS)  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558

0 109,790 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 12,800 4,100 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,568 538,410 451,615 790,000 495,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,104 38,457 46,693.05 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 980 5,000 -40 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 442.38 1,776.6 3,119.2 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,600 57,090 59,670 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 59,146.38 97,323.6 110,462.25 148,000 106,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,501 4,680 4,656 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 8,346 8,346 10,000 20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,501 13,026 13,002 20,000 22,000

รวมงบดําเนินงาน 114,115.38 1,038,409.6 711,159.25 1,136,000 705,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 83,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองสํารอง
ไฟ 0 0 58,200 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 26,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 8,700 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,700 84,500 113,000 0

รวมงบลงทุน 0 8,700 84,500 113,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,305,345.38 2,149,331.6 1,825,736.25 2,734,600 2,647,920

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,475,797.51 9,417,482.83 8,893,908.62 11,006,795 10,405,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการ อปพร. 21,218 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 0 0 65,482 150,000 -73.33 % 40,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 0 29,758 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 142,242 0 0 % 0

รายจ่ายในกิจการศูนย์ อปพร.อบต
.กันตังใต้ 0 46,868 3,600 0 0 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้ 0 0 0 0 100 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

สนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,218 76,626 211,324 245,000 135,000

รวมงบดําเนินงาน 21,218 76,626 211,324 245,000 135,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 21,218 76,626 211,324 245,000 135,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิงเคมี
ขนาด 15 ปอนด์พร้อมตู้เก็บชนิดถังคู่ 
จํานวน 8 ชุด

44,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือข้อแยกนําจากหัวประปาดับเพลิง
พร้อมประแจเปิดวาล์ว จํานวน 1 ชุด 0 10,000 0 0 0 % 0

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว 
จํานวน 2 เส้น 0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซือหัวฉีดด้ามปืน จํานวน 1 อัน 0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,000 35,000 0 17,000 0

รวมงบลงทุน 44,000 35,000 0 17,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 44,000 35,000 0 17,000 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 65,218 111,626 211,324 262,000 135,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 100,559 246,840 115,405 590,120 12.77 % 665,460

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,739 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 30,258 17,274 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 71,400 10,764 16,320 129,120 193.12 % 378,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,940 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 216,638 287,862 148,999 824,240 1,148,940

รวมงบบุคลากร 216,638 287,862 148,999 824,240 1,148,940

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 80,000 120,000 10,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 14,000 0 0 6,000 500 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 14,000 80,000 122,400 31,000 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,800 220,952 219,390 231,000 -85.71 % 33,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 3,027 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,209 18,747 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 15,961 70,000 -14.29 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 69,062.55 16,700 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 156,380 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 150 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 8,009 468,168.55 252,051 321,000 128,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,737 39,447 29,892 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 418 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,825 3,765 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,390 5,000 -20 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,770 13,530 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 27,332 57,160 62,282 85,000 84,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,560.52 5,468.46 8,322.97 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,560.52 5,468.46 8,322.97 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 51,901.52 610,797.01 445,055.97 452,000 278,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี 
จํานวน 1 ชุด 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้างถ่ายภาพดิจิตอลแบบ wifi 
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 
ตัว

0 0 0 0 100 % 14,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ จํานวน 1 เครือง 0 0 19,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 6,400 14,050 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,400 48,350 50,000 40,700

รวมงบลงทุน 0 6,400 48,350 50,000 40,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 116,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 116,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 116,500 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 268,539.52 905,059.01 758,904.97 1,326,240 1,467,640

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
อาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้

0 308,000 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะและเผยแพร่ผล
งานทางวิชาการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 95,000 5.26 % 100,000

โครงการซ้อมหนีไฟ 0 0 4,632 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 0 0 18,668 0 0 % 0

โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 118,340 146,000 89.04 % 276,000

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 4,485 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการ
เกิดอุบัติภัย 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 332,485 141,640 296,000 436,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 635,111.68 627,897.38 633,460 -3.7 % 610,000

รวมค่าวัสดุ 0 635,111.68 627,897.38 633,460 610,000

รวมงบดําเนินงาน 0 967,596.68 769,537.38 929,460 1,046,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 90,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรัง/กําแพงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้

0 524,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนํา-ห้องส้วม 
สุขภัณฑ์เด็ก 0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 524,000 105,000 50,000 0

รวมงบลงทุน 0 524,000 105,000 50,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,278,400 1,175,840 1,236,000 -10.03 % 1,112,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,278,400 1,175,840 1,236,000 1,112,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,278,400 1,175,840 1,236,000 1,112,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 2,769,996.68 2,050,377.38 2,215,460 2,158,000

รวมแผนงานการศึกษา 268,539.52 3,675,055.69 2,809,282.35 3,541,700 3,625,640

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพิษ
สุนัขบ้า 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 4,800 26,563.25 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันการติดเชือเอสไอวีในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติด
เชือเอสไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0 0 5,178 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,800 26,563.25 5,178 10,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 34,800 26,563.25 5,178 10,000 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 49,020 48,795 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 49,020 48,795 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 49,020 48,795 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 34,800 75,583.25 53,973 10,000 60,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 34,800 75,583.25 53,973 10,000 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 201,340 246,840 270,810 410,760 43.32 % 588,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,040 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 40,419 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 113,400 191,600 198,720 216,000 -50 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,940 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,139 480,440 511,530 668,760 750,720

รวมงบบุคลากร 420,139 480,440 511,530 668,760 750,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 90,000 45,000 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 26,400 36,000 36,000 48,000 37.5 % 66,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,278 8,861 12,500 60 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 26,400 133,278 89,861 65,500 91,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,880 5,866 3,267 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 11,035 0 40,000 50 % 60,000

ค่าธรรมเนียนและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 4,800 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 7,500 33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,880 21,701 4,167 167,500 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,542 19,589 19,131 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,900 2,800 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 17,542 30,489 21,931 35,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 46,822 185,468 115,959 268,000 326,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 2,900

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 30,600

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0 0 9,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

จัดซือเครืองพิมชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0 0 0 12,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,800 12,000 67,400

รวมงบลงทุน 0 0 12,800 12,000 67,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 466,961 665,908 640,289 948,760 1,144,120

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 466,961 665,908 640,289 948,760 1,144,120

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 129,961 222,840 272,000 93.01 % 525,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 718,805 732,960 836,485 870,000 -13.1 % 756,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 205,294 57,480 73,916 54,000 55.56 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 924,099 920,401 1,133,241 1,238,000 1,417,000

รวมงบบุคลากร 924,099 920,401 1,133,241 1,238,000 1,417,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 200,000 130,000 83,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 3,780 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 19,200 36,000 36,000 100 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 2,520 222,980 166,000 129,000 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 116,553 1,066,922 1,001,829.5 1,050,000 0 % 1,050,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 37,933 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 32,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,216 6,657.09 17,715.5 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 123,569 1,073,579.09 1,089,778 1,100,000 1,160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,761 19,948 29,955 28,000 7.14 % 30,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,596 133,595 143,995 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,380 15,925 15,070 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,637 39,407 11,146 10,000 350 % 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 103,450 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 43,899.66 275,447.41 301,728.45 320,000 9.38 % 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,720 42,830 65,980 40,000 25 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 0 0 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 136,993.66 527,152.41 681,324.45 673,000 645,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,142.76 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 8,346 8,346 10,000 20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,142.76 8,346 8,346 10,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 264,225.42 1,832,057.5 1,945,448.45 1,912,000 1,899,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 2,900

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,900

จัดซือตู้โชว์ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 95,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือรถพรวนดิน จํานวน 1 คัน 0 0 85,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองกระแทกคอนกรีต จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 53,000 -100 % 0

จัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง 0 0 21,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าจัดซือชุดควบคุมเครืองส่งระบบเสียง
ไร้สาย 0 0 0 0 100 % 60,000

จัดซือคีมบีบคอนเน็ตเตอร์ (PG) 
จํานวน 1 เครือง 0 0 13,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 
เครือง 0 0 9,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครือง 0 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครือง 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 168,420 311,757.7 101,391.98 150,000 1,266.67 % 2,050,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 168,420 311,757.7 261,491.98 314,000 2,178,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง,ต่อเติม, ปรับปรุง 
อาคารสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาเสียงไร้
สายบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 52,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุฬาวิลล์  หมู่ที  6 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกุโบร์ หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 173,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที 2 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที 1 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแยกจากถนนขือนา ซอย 1 
เชือมต่อกับเขตเทศบาล หมู่ที 1 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 128,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสะพานนําผึง หมู่ที 6  ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 157,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที 2 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและปรับปรุงถนนซอยหลังอนามัย 
หมู่ที 4 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 223,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถินประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางตืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากซอยไทรงาม หมู่ที 6 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง

0 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นโด หมู่ที ๔ ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 140,000
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โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยในไร่ หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 119,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
เกาะเนรมิต หมู่ที 1 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างห้องนํา – ส้วม สะพาน
ท่าเทียบเรือมะตัง  หมู่ที 4  ตําบลกันตัง
ใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 77,000

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กุ
โบร์ หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จุดโรงเรียนบ้านจุปะ หมู่ที 3 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 85,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนน ซอยท่าโต๊ะหรีม 
หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 280,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 1 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 2 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 3 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 29,000

โครงการบุกเบิกถนน แยกจากซอยไส
ไหม หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 145,000

โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนน
สายวังวน - เกาะเคียม (ช่วงที 1)หมู่ที 4 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0 0 0 153,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนน
สายวังวน – เกาะเคียม หมู่ที 3 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 140,000
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โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนน
สายวังวน-เกาะเคียม (ช่วงที 2)หมู่ที 4 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 0 0 145,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายไข่ 
หมู่ที 2 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 24,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนาย
เด็น หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 77,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยรังนก หมู่ที 
3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย 
หมู่ที ๔ ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0 0 0 0 100 % 28,000

โครงการปรับปรุงถนนซอยท่าสาย หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

0 52,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนทีบริเวณริมถนน
ทางเข้าสํานักสงฆ์บ้านกันตังใต้ หมู่ที 6 
ตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัด
ตรัง

0 81,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนซอย
ข้างบ้านนางวันดี  หมู่ที 3 ตําบลกันตัง
ใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0 202,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 62,000 0 729,920 235,000 12.77 % 265,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง 0 249,300 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

99,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

รายจ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 161,000 1,211,800 1,513,920 2,172,000 1,475,000

รวมงบลงทุน 329,420 1,523,557.7 1,775,411.98 2,486,000 3,653,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,517,744.42 4,276,016.2 4,854,101.43 5,636,000 6,969,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,517,744.42 4,276,016.2 4,854,101.43 5,636,000 6,969,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 0 0 0 60,000 -50 % 30,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ ประจําปี 2560 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้ 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชน
ตําบลกันตังใต้ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 30,000
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนาสตรีตําบล
กันตังใต้ ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 170,000 180,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 240,000 210,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 0 0 49,932 0 0 % 0

โครงการค่ายผู้นําเด็กน เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 0 55,811 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ 0 39,218 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ ประจําปี 2559 0 0 14,532 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 0 0 33,056 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุุ่มอาชีพ
สตรี 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชน 0 17,983 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้ 0 0 28,282 0 0 % 0

เสรืมสร้างจิตอาสาของเยาวชนตําบล
กันตังใต้ 0 3,746 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000 126,758 125,802 0 0

รวมงบดําเนินงาน 10,000 126,758 125,802 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบาน 0 3,900 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน 
จํานวน 1 ตู้ 0 5,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,800 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 9,800 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 80,000 50,000 40,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 50,000 40,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 50,000 40,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 90,000 186,558 165,802 0 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 186,558 165,802 240,000 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 129,000 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
พืนบ้าน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการการส่งเสริมประเพณีวันผู้สูง
อายุและวันครอบครัว 0 70,000 0 0 0 % 0

โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 0 39,670 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว ประจําปี 2559 0 0 55,745 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 
5 0 3,080 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนือง
ในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 
ประจําปี 2560

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการถือศีลอด 0 0 29,622 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนประเพณีเรือพระ 0 70,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 79,876 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 129,000 262,626 85,367 240,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 129,000 262,626 85,367 240,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 80,000 30,000 49,000 0 % 49,000

รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 30,000 49,000 49,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 30,000 49,000 49,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 129,000 342,626 115,367 289,000 199,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 94,647 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 0 0 111,966 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 0 0 0 180,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2561 0 0 0 0 100 % 180,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน
ภายนอก 113,600 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไป
ทําการแข่งขันกีฬาภายนอก 0 0 212,768 295,000 -38.98 % 180,000

ค่าใช้จ่ายส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิน 0 196,131 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 46,313 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 159,913 290,778 324,734 475,000 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 80,000 6,160 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 80,000 6,160 0 0

รวมงบดําเนินงาน 159,913 370,778 330,894 475,000 360,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 159,913 370,778 330,894 475,000 360,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 288,913 713,404 446,261 764,000 559,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควันมินิ 0 0 26,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 26,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 26,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน 0 0 4,280 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,280 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 4,280 10,000 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 4,280 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 30,280 10,000 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 72,280 187,126 129,398 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 72,280 187,126 129,398 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 282,805.58 526,356.18 412,015.21 580,000 -13.79 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 3,687.22 5,029.86 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 282,805.58 530,043.4 417,045.07 590,000 520,000

รวมงบดําเนินงาน 355,085.58 717,169.4 546,443.07 690,000 620,000

รวมงานกิจการประปา 355,085.58 717,169.4 546,443.07 690,000 620,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 355,085.58 717,169.4 546,443.07 690,000 620,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 89,682 99,546 120,000 0 % 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 7,044,000 0.13 % 7,053,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,344,000 3.57 % 1,392,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 96,000 95,000 93,500 2.67 % 96,000

สํารองจ่าย 89,990 241,026 12,756 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 130,000 130,000 156,500 -16.93 % 130,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 41,100 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 133,000 162,670 153,550 163,485 10.16 % 180,100

รวมงบกลาง 222,990 719,378 531,952 9,021,485 9,071,300

รวมงบกลาง 222,990 719,378 531,952 9,021,485 9,071,300

รวมงบกลาง 222,990 719,378 531,952 9,021,485 9,071,300

รวมแผนงานงบกลาง 222,990 719,378 531,952 9,021,485 9,071,300

รวมทุกแผนงาน 9,786,049.03 20,558,181.37 19,183,616.47 32,130,740 32,810,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอ กันตัง   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,810,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,757,220 บาท

งบบุคลากร รวม 5,369,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- เงินเดือนนายก 1 อัตรา เป็นเงิน   244,800  บาท 
- เงินเดือนรองนายก อบต.2 อัตรา เป็นเงิน   269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. 1 อัตรา   
เป็นเงิน     21,000  บาท
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. 2 อัตรา  
เป็นเงิน     21,120  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. 1 อัตรา เป็นเงิน     21,000  บาท
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. 2 อัตรา  เป็นเงิน     21,120
  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
-  ประธานสภา อบต. 1 อัตรา เป็นเงิน    134,640  บาท
-  รองประธานสภา อบต. 1 อัตรา เป็นเงิน    110,160  บาท
-  สมาชิกสภา อบต. 10 อัตรา      เป็นเงิน  864,000  บาท
-  เลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา เป็นเงิน    86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,489,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,590,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 8 อัตรา  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล ฯลฯ ตามสิทธิ  ระเบียบ ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการหรือตามที่ ก
.อบต.กําหนด  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของปลัด อบต., รองปลัด อบต
. ,หัวหน้าสํานักปลัด อบต. หรือตําแหน่งอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานสํานักงาน
ปลัด จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานสํานักงานปลัด จํานวน 3 อัตรา ฯลฯ ที่เบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 2,148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 363,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในอัตราที่กําหนดตามระเบียบฯ .

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 1,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ หนังสือระเบียบกฎหมาย 
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   
- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง   
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับสํานักงาน
ปลัด ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้า
ราชการหรือเอกชน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี           ตั้งไว้   100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น
วันสําคัญของทางราชการ  เช่น  วันเฉลิม  พระชนมพรรษา วันปิยะ
มหาราช วันท้องถิ่นไทย พิธีใต้รอยพระบาทพระมหาธีรราชเจ้า ฯลฯ
  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564)ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม หน้า  100 ลําดับที่ 10 )   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และผู้ที่ อบต. มีคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
หรือให้เดินทางไปราชการในงานเกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สําหรับเลือกตั้ง ส.ส. และ สว.

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง  อบต.  ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตําแหน่งว่าง) และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่กฎหมายกําหนด  เช่น  จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือก
ตั้ง   ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือก
ตั้ง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
เลือกตั้ง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564
) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  118 ลําดับที่ 3)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าดําเนินงานการ
ประชุม/ จัดเตรียมกระบวนการในการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน /ตําบล  ค่า
อุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  117 ลําดับที่ 2 )
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โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ 
และคณะผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบต
. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 118 ลําดับ
ที่ 4 )

โครงการให้ความรู้ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมายและการ
เอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมาย เช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 2 ลําดับที่ 3 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสํานักงาน
ปลัด เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ธงชาติ     จัดซื้อนํ้า
ดื่มเพื่อประชาชน  ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับใช้ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  นํ้ายาล้างจาน  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะ   เช่น   แบตเตอรี่  ยางใน – ยางนอก ปะ
ยาง  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
ดีเซล   นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาด
เบา รถจักรยานยนต์ เรือตรวจการณ์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชต่าง ๆ ที่เข้าทํา
ประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอบ เสียม ต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถาง ดิน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2560  09:45:33 หน้า : 4/27



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษไข  กระดาษบันทึก
ข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์  ผงหมึกเครื่อง
พิมพ์  แผ่นดิสก์   โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้ และอาคารทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใข้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ
 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ประเมินผล พัฒนาระบบต่าง ๆ
 เช่น จ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรืออื่น ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ เป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  เช่น  ค่าจ้าง
พนักงานจ้างประจําศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่ากระแสไฟฟ้าห้องศูนย์ฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564)  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  129 ลําดับที่ 1 )
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันตัง   ตั้งไว้  50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําซุ้มและเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564)  เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  1 ลําดับที่ 1 )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,647,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,942,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,942,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,066,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตําบล 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 104,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม พสร. (พื้นที่พิเศษ) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่
เบิกได้ตามระเบียบฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองคลัง อัตรา
ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย, หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กําหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตาม
สิทธิระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัด
จ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ
ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในอัตราที่กําหนดตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อหรือสร้าง
บ้านของพนักงานส่วนตําบลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้กับกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลและ
บันทึกปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 117 ลําดับที่ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ 

ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกอง
คลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามัน
เบรกยางนอก ยางใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
จักรกลขนาดเบา เครื่องจักรกลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้ง  เช่น  ค่าจัดซื้อนํ้า  ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  122 ลําดับที่ 3 )

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฎิบัต
◌ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม  ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  121 ลําดับที่ 2 )

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฎิบัต
◌ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม  ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564)  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  121 ลําดับที่ 2 )

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ศูนย์ อปพร. เป็นค่าป้ายประชา
สัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผน ฝึก
ทบทวน การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่านํ้ามัน  ฯลฯ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  122 ลําดับที่ 4 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,467,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,148,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,148,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 665,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้พนักงานส่วน
ตําบลและข้าราชการครู 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงิน
เพิ่มอื่น ของพนักงานส่วนตําบลและข้าราชการครู ฯลฯ ตาม
สิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือตามที่ ก.อบต.กําหนด 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผอ.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม
สิทธิ ระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ที่เบิกได้ตามระเบียบ 

งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราที่
กําหนดตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 33,000 บาท

(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้    10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล สปอร์ต
โฆษณา  ผลิตแผ่น CD หรือ VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ตั้งไว้     3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตั้งไว้   20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานทํา
ของ ค่าจ้างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ค่าจ้างคนหรือดําเนินกิจการ
อื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจํา
เป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ 
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองการประชุมคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการหรือเอกชน   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ข้าราชการครู  พนักงานจ้างและผู้ที่
อบต. มีคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราชการในงานเกี่ยว
กับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
จาน ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ  สําหรับเครื่องจักรกลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
เครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้าทําประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอบ เสียม ต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถาง ดิน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ของส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ผงหมึกเครื่อง
พิมพ์  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 40,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ wifi ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 
1 ตัว

จํานวน 14,000 บาท

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้า 139  ลําดับที่ 9 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 140  ลําดับที่ 10 )
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา ZMemory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 140  ลําดับที่ 10 )

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 140 ลําดับที่ 10 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,158,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,046,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
กิจกรรม   ค่าของรางวัลชุดการแสดงสําหรับเด็ก เยาวชน  ค่าจ้างเหมาจัด
ทําเวที ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้  ค่าของรางวัลกิจกรรม
เกมส์ และนันทการของเด็กและเยาวชน  ค่าป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น สติกเกอร์  รูปภาพต่าง ฯลฯ ค่ายาน
พาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 92  ลําดับที่ 6 )

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 91  ลําดับ
ที่ 5 )
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โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 92  ลําดับที่ 7 )

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 276,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลกันตังใต้) ตั้งไว้  208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 130) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม)  
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้  68,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  หน้า 96 ลําดับที่ 21)

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 93  ลําดับ
ที่ 12 )

โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอุบัติภัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองเด็กในการป้องกันและปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม   หน้า 94  ลําดับที่ 13 )

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันตังใต้, โรงเรียนบ้านจุ
ปะ, โรงเรียนบ้านแตะหรํา, โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม   หน้า 131  ลําดับที่ 3 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,112,000 บาท

(1)  อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งไว้   1,112,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านกันตังใต้ จํานวน   20  คน  
ตั้งไว้   80,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านจุปะ จํานวน   22  คน 
ตั้งไว้   88,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านแตะหรํา จํานวน   40  คน  
ตั้งไว้  160,000  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม จํานวน  196 คน  
ตั้งไว้  784,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปี
ที่ 6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  โดยจัดสรร
ให้ 200  วัน  อัตราคนละ 20 บาท (100%) โดยใช้ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ใต้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม   หน้า 130  ลําดับที่ 1 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก เช่น ค่าจัดซื้อนํ้ายาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่า
นํ้ามัน ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต
.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม หน้า  108 ลําดับที่ 2 )

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์    ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า  109 ลําดับที่ 3 )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการป้องกันการติดเชื้อ
เอสไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ. 2561–2564)  ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า  108 ลําดับที่ 1 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,144,120 บาท

งบบุคลากร รวม 750,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้พนักงานส่วน
ตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฎิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม ตามสิทธิที่ระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือตามที่ ก.อบต
.กําหนด 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้างที่ปฎิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ตามสิทธิที่ระเบียบ  ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือตามที่ ก.อบต.กําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราที่
กําหนดตามระเบียบฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้      5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล สปอร์ต
โฆษณา  ผลิตแผ่น CD หรือ VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   ตั้งไว้     115,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานทํา
ของ ค่าจ้างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ค่าจ้างคน  หรือดําเนินกิจการ
อื่นใดอันเป็นประโยชน์ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลง
ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที่ อบต.มีคําสั่งแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราการในงานเกี่ยวกับภารกิจของ อบต
. ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกองสวัสดิการ
สังคม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ  สําหรับเครื่องจักรกลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
เครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้าทําประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  การะดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์   ผงหมึกเครื่อง
พิมพ์   แผ่นดิสก์   โปรแกรม  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 67,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 60 ซม. สูง 90–107 ซม. จํานวน 1 ตัว(ตามราคาที่จําหน่ายทั่ว
ไปในท้องตลาด)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบ ผ.08 หน้า 1 ลําดับที่ 2)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 30,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 20,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  (ตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่ม
เติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า  1 ลําดับที่ 1)

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  เป็นโต๊ะไม้ ขาเหล็ก  ขนาดกว้าง ไม่น้อย
กว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 75 ซม. จํานวน  1 ตัว(ตามราคาที่จําหน่ายทั่วไปในท้องตลาด)(แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แบบ ผ
.08 หน้า 1 ลําดับที่ 2)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจุ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจุหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics 
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจุหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจุหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า  1 ลําดับ
ที่ 3)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,969,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,417,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,417,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 525,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่น  ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง ตาม
สิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กําหนด  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ  ตามสิทธิ
ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. กําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 1,899,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราที่
กําหนดตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,050,000 บาท

- ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ 
- ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่สาธารณะในพื้นที่ตําบลกันตังใต้  
- ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนต่าง ๆ 
- ค่าจ้างเหมาบริการทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ค่าจ้างเหมาสํารวจทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับประปา  
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- ค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.กันตังใต้  
- ค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาของ อบต.กันตังใต้
- ค่าจ้างเหมาสํารวจ ออกแบบในการขยายเขตไฟฟ้าตําบลกันตังใต้
- ค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับกองช่าง 
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.  และผู้ที่ อบต. มีคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไป
ราชการในงานเกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในกอง
ช่าง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ  ปลั๊กไฟ อุปกรณ์และเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
ตําบล 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก แก้วนํ้า จานรอง ชุดกาแฟ กระติกนํ้าร้อน กล่องพลาสติกสําหรับเก็บ
ถ้วยจาน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก  สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกขยะ  และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ของ อบต. ตลอดจนเครื่อง
จักรกลของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าทําประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวหรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ
 ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 3,653,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,178,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60
 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 95 -107 เซนติเมตร  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ จํานวน  1ตัว (คุณลักษณะ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564
 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 7
 หน้า 2)

วันที่พิมพ์ : 10/8/2560  09:45:33 หน้า : 19/27



ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน เป็นโต๊ะไม้ขาเหล็ก  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 80 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  จํานวน 1
 ตัว  คุณลักษณะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 7 หน้า 2) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จํานวน 
3 ชุด 
      1.รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 – 9742 ตรัง 
      2.รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 – 7512 ตรัง  
      3.รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8279 ตรัง  (คุณลักษณะ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 )เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 4,6 หน้า 2)

ค่าจัดซื้อชุดควบคุมเครื่องส่งระบบเสียงไร้สาย จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดควบคุมเครื่องส่งระบบเสียงไร้สาย เช่น เครื่อง
สัญญาณแม่ข่าย สายอากาศ ระบบจ่ายไฟและสํารองไฟ ชุดมอนิเตอร์ห้อง
ควบคุม แผงวงจรควบคุมการเข้ารหัส จํานวน  1 ชุด 
(คุณลักษณะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตัง
ใต้ (ปี 2561–2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร ลําดับที่ 5 หน้า 2)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 2,050,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
- ค่าปรับปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล้อเป็นรถกระเช้า  ตั้ง
ไว้  1,800,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 
6 ล้อเป็นรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6742 จํานวน 1 คัน
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 6 หน้า 3)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,475,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 6 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

จํานวน 170,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 168.00 ตารางเมตร  ถมข้างคอนกรีตด้วยวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง
2.  ทําการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาย
ใน 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร ยาว 7.50
 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
3.  ปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย       
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะ
ดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว้   170,000 บาท
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 2 หน้า 80)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว110.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 330.00 ตารางเมตร ถมข้างคอนกรีตด้วยวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย
และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้ง
ไว้   200,000 บาท  (แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564
 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับ
ที่ 1 หน้า 80)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโด หมู่ที่ ๔ ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

จํานวน 140,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ทําการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางลอด
ถนน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 – 1.10 เมตร ยาว 11.40 เมตร
2.ทําการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด (ต่อจาก
ของเดิม) ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร
3.ปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย      
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะ
ดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้   140,000 บาท
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 14 หน้า 82)
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โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้ ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้ 200,000
 บาท(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลําดับที่ 2 หน้า 86)

โครงการก่อสร้างห้องนํ้า – ส้วม สะพานท่าเทียบเรือมะตัง  หมู่ที่ 4  ตําบล
กันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

จํานวน 77,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างห้องนํ้า – ส้วมคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาด 2.00 X 2.00 เมตร จํานวน  1  หลัง  ปักป้ายโครงการชั่ว
คราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้  77,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับ
ที่ 1 หน้า 1)

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

จํานวน 6,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมชั้นพื้นทางด้วยหินคลุก ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เกลี่ย
เรียบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว้  6,000 บาท
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 4 หน้า 81)

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

จํานวน 20,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับพื้นที่ยก
ระดับ (บางส่วน) ถมชั้นพื้นทางด้วยหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เกลี่ยเรียบ หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะ
ดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว้ 20,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 4 หน้า 81)

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

จํานวน 29,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมชั้นรองพื้นทางด้วยวัสดุคัดเลือก (หิน
ผุ) หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เกลี่ยเรียบ  ถมชั้นพื้นทางด้วยหินคลุก ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เกลี่ย
เรียบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ระยะดําเนินการ  30  วัน ประมาณการตั้งไว้ 29,000 บาท   
(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 4 หน้า 81)
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โครงการบุกเบิกถนน แยกจากซอยไสไหม หมู่ที่ 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

จํานวน 145,000 บาท

โดยทําการกรุยทาง ถางป่า ขุดตอ ตัดดิน – ขึ้นรูปคันทาง (ดินเดิม) ขนาด
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 269.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 941.00 ตารางเมตร ถมวัสดุคัดเลือก (หิน
ผุ) ยกระดับและปรับพื้นทางบางส่วน วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด จุดละ 5
 ท่อน และ ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร 1 จุด จํานวน 5 ท่อน (ท่อ มอก
.) พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร 1
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะ
ดําเนินการ  60 วัน ประมาณการตั้งไว้ 145,000 บาท(แผนพัฒนาสี่ปี อบ
ต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 4 หน้า 81)

โครงการปรับปรุงคูระบายนํ้าริมถนนสายวังวน – เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

จํานวน 140,000 บาท

โดยทําการขุดลอกคูระบายนํ้า ขนาดกว้าง 0.80 – 1.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 535.00 เมตร  และทําการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร (มอก.) จํานวน 6
 จุด  รวมความยาว 50.00 เมตร พร้อมยาแนวท่อ ปักป้ายโครงการชั่ว
คราว 1 ป้ายและปักป้ายโครงการถาวร 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณ
การตั้งไว้   140,000 บาท แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตัง
ใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ลําดับที่ 14 หน้า 82)

โครงการปรับปรุงถนน ซอยรังนก หมู่ที่ 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

จํานวน 55,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหลุมบ่อและชั้นผิวทางด้วยวัสดุคัด
เลือก (หินผุ) ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00  ตารางเมตร ปักป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว้   55,000
 บาท(แผนพัฒนาสี่ปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 5 หน้า 81)

โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย หมู่ที่ ๔ ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

จํานวน 28,000 บาท

โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหลุมบ่อและชั้นผิวทางด้วยหิน
คลุก ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว ยาว 169.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 591.50 ตารางเมตร ปักป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ระยะ
ดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว้ 28,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี อบต
.กันตังใต้ (ปี 2561–2564 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค ลําดับที่ 5 หน้า 81)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก  เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 115 ลําดับที่ 10)

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนาสตรีตําบลกันตังใต้ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนาสตรี
ตําบลกันตังใต้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม หน้า  112 ลําดับที่ 2)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลกันตังใต้  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม หน้า  112 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆใน
เขตตําบลกันตังใต้  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–
2564ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว หน้า 89 ลําดับที่ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต้  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 132
  ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 199,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม   หน้า 96  ลําดับที่ 6 ) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพื้นบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะพื้น
บ้าน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 98  ลําดับที่ 1 )

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 98  ลําดับที่ 2 )

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 99  ลําดับที่ 4 )

โครงการสนับสนุนการถือศีลอด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอดในช่วงเดือนรอม
ฎอน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 99  ลําดับที่ 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 49,000 บาท

(1)  อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม ประจําปี 2560 ตั้งไว้  49,000  บาท  ประกอบด้วย
-  มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ ตั้งไว้  12,000  บาท
-  มัสยิดบ้านแตะหรํา  ตั้งไว้  12,000  บาท
-  มัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งไว้  25,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนศาสนาอิสลาม(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม   หน้า 133  ลําดับที่ 1 )
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2561 จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าและค่าเตรียม
สนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน      ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเครื่อง
ดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนามหรือเจ้าหน้าที่อื่น  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน  ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ยาเสพติด  ประจําปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 99  ลําดับที่ 7 )

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข่งขันใน
รายการต่างๆ ที่หน่วยงานของทางราชการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น ค่าจัดซื้อ
ชุดกีฬา  ค่านํ้าดื่ม  นํ้ามันถูนวด  ค่าฝึกซ้อมเตรียมทีม  ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าเช่าที่พัก  ค่าอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 100  ลําดับที่ 8 )

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  เช่น การ
จัดทําทะเบียนพันธุกรรมพืช  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่า
อาหารว่าง และนํ้าดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ
  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ 4 ลําดับที่ 1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)ตั้งไว้   100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) เช่น ท่อ PVC วาล์ว
นํ้า  และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการ
ประปา ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ และอาคารทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้ ฯลฯ 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้และในที่สาธารณะ ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,071,300 บาท

งบกลาง รวม 9,071,300 บาท
งบกลาง รวม 9,071,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,053,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้   (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม หน้า  116 ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  (แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม หน้า  116 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า  116 ลําดับที่ 3)

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดของประชาชนเป็นส่วนรวม อันที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้ ตั้ง
ไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.กันตังใต้ (7,082x45x40%)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม  หน้า 134  ลําดับที่ 1)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการเงินรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน (18,001,000 x 1%)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,053,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

180,100

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 756,000 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 525,000 588,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,053,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

180,100

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,392,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 378,480 756,000 1,998,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000 212,760 237,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 84,000 228,000

เงินเดือนพนักงาน 665,460 3,656,760 5,435,940

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 512,700 512,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 90,000 125,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 72,000 66,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,050,000 120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสร้างสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2561

180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังผู้บริหาร สมาชิก อบ
ต.และสนับสนุนค่าใช้
จ่ายสําหรับเลือกตัง ส
.ส. และ สว.
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
กีฬาของ อบต.ไปทํา
การแข่งขันกีฬาภาย
นอก

180,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนศิลปะ
พืนบ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 270,000 444,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 65,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 33,000 600,000 1,803,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 140,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสร้างสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2561

180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

60,000 200,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังผู้บริหาร สมาชิก อบ
ต.และสนับสนุนค่าใช้
จ่ายสําหรับเลือกตัง ส
.ส. และ สว.

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
กีฬาของ อบต.ไปทํา
การแข่งขันกีฬาภาย
นอก

180,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนศิลปะ
พืนบ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมค่าย
ผู้นําเด็ก เยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยแล้ง
โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารท้องถิน

โครงการพาน้องท่อง
โลกกว้าง
โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษานอก
ระบบ

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําและพัฒนาสตรี
ตําบลกันตังใต้ประจําปี 
2561

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนหมู่บ้านถือศีล 5 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมค่าย
ผู้นําเด็ก เยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

15,000 15,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยแล้ง 40,000 40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารท้องถิน

50,000 50,000

โครงการพาน้องท่อง
โลกกว้าง 30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษานอก
ระบบ

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําและพัฒนาสตรี
ตําบลกันตังใต้ประจําปี 
2561

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนหมู่บ้านถือศีล 5 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 70,000

โครงการสนับสนุนการ
ถือศีลอด 30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกันตังใต้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์ผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการให้ความรู้ฝึก
ซ้อมป้องกันการเกิด
อุบัติภัย

โครงการให้ความรู้
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและ
ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกัน
การติดเชือเอสไอวีใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมทักษะ
การพัฒนาอาชีพและ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งานให้กับประชาชน

30,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 10,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 70,000

โครงการสนับสนุนการ
ถือศีลอด 30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกันตังใต้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

276,000 276,000

โครงการสานสัมพันธ์ผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000 5,000

โครงการให้ความรู้ฝึก
ซ้อมป้องกันการเกิด
อุบัติภัย

5,000 5,000

โครงการให้ความรู้
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและ
ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกัน
การติดเชือเอสไอวีใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมทักษะ
การพัฒนาอาชีพและ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งานให้กับประชาชน

30,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้

35,000 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 95,000 180,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,000 73,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000 45,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 2,900

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,900

จัดซือเก้าอี จํานวน 1 
ตัว 2,900

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 30,600

จัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว 3,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 110,000 210,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 113,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,000 83,000 440,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 20,000 55,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 610,000 610,000

วัสดุการเกษตร 4,000 20,000 24,000

วัสดุก่อสร้าง 145,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 100,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 37,000 49,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 15,000 200,000 715,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 2,900

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,900

จัดซือเก้าอี จํานวน 1 
ตัว 2,900

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 30,600

จัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว 3,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียง
ประชาสัมพันธ์ 60,000

ค่าจัดซือชุดควบคุม
เครืองส่งระบบเสียงไร้
สาย

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 2,050,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลแบบ wifi ความ
ละเอียด 20 ล้านพิก
เซล จํานวน 1 ตัว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ที 6 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่
ที 2 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง

16,000 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 7,900 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟ 2,800 2,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียง
ประชาสัมพันธ์ 60,000

ค่าจัดซือชุดควบคุม
เครืองส่งระบบเสียงไร้
สาย

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 150,000 2,200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลแบบ wifi ความ
ละเอียด 20 ล้านพิก
เซล จํานวน 1 ตัว

14,000 14,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ที 6 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่
ที 2 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นโด 
หมู่ที ๔ ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

140,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ เกาะ
เนรมิต หมู่ที 1 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง

200,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา – ส้วม สะพานท่า
เทียบเรือมะตัง  หมู่ที 4 
 ตําบลกันตังใต้  อําเภอ
กันตัง  จังหวัดตรัง

77,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 1 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

6,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 2 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

20,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 3 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

29,000

โครงการบุกเบิกถนน 
แยกจากซอยไสไหม 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

145,000

โครงการปรับปรุงคู
ระบายนําริมถนนสาย
วังวน – เกาะเคียม หมู่
ที 3 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นโด 
หมู่ที ๔ ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

140,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ เกาะ
เนรมิต หมู่ที 1 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง

200,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา – ส้วม สะพานท่า
เทียบเรือมะตัง  หมู่ที 4 
 ตําบลกันตังใต้  อําเภอ
กันตัง  จังหวัดตรัง

77,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 1 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

6,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 2 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

20,000

โครงการบุกเบิกถนน 
บางแรด ซอย 3 หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

29,000

โครงการบุกเบิกถนน 
แยกจากซอยไสไหม 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

145,000

โครงการปรับปรุงคู
ระบายนําริมถนนสาย
วังวน – เกาะเคียม หมู่
ที 3 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยรังนก หมู่ที 3 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

55,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยหลังอนามัย หมู่ที 
๔ ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

28,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 265,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 49,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 9,071,300 620,000 10,000 559,000 210,000 6,969,800 1,144,120 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยรังนก หมู่ที 3 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

55,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยหลังอนามัย หมู่ที 
๔ ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

28,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 265,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 79,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,112,000 50,000 1,162,000

รวม 3,625,640 135,000 10,405,140 32,810,000
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