
แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,696,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 125,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,199,000

แผนงานสาธารณสุข 170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,242,820

แผนงานเคหะและชุมชน 5,414,350

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 489,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 560,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,852,790

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ.2546  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ และโดยอนุมัติขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายกิตติ  กันตังกุล)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้

อนุมัติ

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

(นายพรชัย  สุขโสม)

ตําแหน่ง นายอําเภอกันตัง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอ กันตัง  จังหวัดตรัง

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 78,433.00 158,457.04 155,161.50 160,000.00 0.00 % 160,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 25,992.45 25,114.91 25,340.52 40,000.00 -25.00 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 2,286.00 2,824.00 2,236.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 11,763.15 10,326.30 6,143.25 20,000.00 -90.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 118,474.60 196,722.25 188,881.27 224,000.00 195,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 38.80 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 813.30 1,132.03 1,726.50 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 146,560.00 146,260.00 145,980.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 800.00 170.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 118.20 1,328.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 400.00 1,500.00 -66.67 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 206,829.00 104,152.00 47,260.25 55,000.00 0.00 % 55,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 150.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 40.00 240.00 540.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 2,040.00 40.00 20.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 356,900.50 254,352.03 196,285.55 125,500.00 124,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 118,447.40 217,785.16 203,604.91 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,447.40 217,785.16 203,604.91 200,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 287,824.00 302,107.00 294,305.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 300.00 1,300.00 650.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 288,124.00 303,407.00 294,955.00 121,500.00 121,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 193,300.00 3,500.00 64,000.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 74,083.51 3,931.00 5,228.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 267,383.51 7,431.00 69,228.00 60,000.00 20,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 499,377.51 395,601.01 485,789.20 450,000.00 -2.22 % 440,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,608,067.76 7,892,400.85 8,345,175.49 7,600,000.00 5.26 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,948,794.12 2,915,550.34 2,836,009.20 2,900,000.00 0.00 % 2,900,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 162,625.28 102,336.28 120,949.60 130,000.00 -23.08 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 1,489,824.77 1,457,909.92 1,471,053.74 1,550,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,566,616.20 3,135,976.28 3,545,066.46 3,600,000.00 27.78 % 4,600,000.00

     ภาษียาสูบ 523.80 329.80 426.80 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 45,511.66 56,474.35 67,592.01 60,000.00 -16.67 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 73,474.73 49,640.21 45,916.70 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 455,591.00 504,940.00 689,139.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 1,020.00 510.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,850,406.83 16,515,179.04 17,607,628.20 17,044,000.00 16,841,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 7,114,535.00 6,077,726.00 14,268,682.00 15,035,000.00 -3.24 % 14,548,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,114,535.00 6,077,726.00 14,268,682.00 15,035,000.00 14,548,000.00

รวมทุกหมวด 24,114,271.84 23,572,602.48 32,829,264.93 32,810,000.00 32,000,000.00
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้จึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,879,717.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,656,943.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,106,223.42 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 2,077,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

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

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

(1) รายรับจริง จํานวน 34,541,091.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 189,042.69 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 142,556.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 206,923.50 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 151,906.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 11,498.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,298,126.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 14,541,038.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,770,656.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,004,625.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,686,238.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,119,012.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,614,400.50 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,326,380.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,054,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 195,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 124,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 121,500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับทีคาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,841,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 440,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,900,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,600,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ภาษียาสูบ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,548,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,548,000 บาท

ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 511,546.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 41,921.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 41,921.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,195,200.00 1,195,200.00 1,150,141.00 1,115,200.00 7.17 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920.00 1,876,988.00 1,834,861.00 1,799,920.00 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,149,811.00 2,130,677.00 2,287,960.00 2,550,740.00 -8.48 % 2,334,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,860.00 81,315.00 84,000.00 108,000.00 17.22 % 126,600

เงินประจําตําแหน่ง 151,200.00 163,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 202,300.00 225,540.00 238,560.00 262,560.00 3.4 % 271,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 6,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 479,410.00 486,840.00 609,600.00 324,000.00 74.2 % 564,420

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,950.00 44,580.00 52,380.00 36,000.00 50 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,101,271.00 3,132,752.00 3,440,500.00 3,449,300.00 3,518,920

รวมงบบุคลากร 4,981,191.00 5,009,740.00 5,275,361.00 5,249,220.00 5,398,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 400,000.00 395,000.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,660.00 36,120.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 172,400.00 155,600.00 184,200.00 228,000.00 -34.21 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,878.00 55,063.00 64,230.00 85,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 621,938.00 641,783.00 248,430.00 363,000.00 250,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 447,232.54 428,209.54 353,624.00 400,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 92,529.00 85,723.00 35,074.00 140,000.00 -39.29 % 85,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 84,367.11 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0.00 68,747.80 170,504.31 300,000.00 -13.33 % 260,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับเลือก
ตัง ส.ส. และ สว.

0.00 0.00 0.00 225,000.00 55.56 % 350,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 107,600.00 128,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 0.00 10,830.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต
.(ประชาคม) 9,764.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 14,651.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมกฏหมายทัวไปที
ประชาชนควรรู้ 15,618.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร เจ้าหน้าที อบต.และพนักงานจ้าง 38,528.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที อบต. 
พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 42,282.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บริหารท้องถิน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ทีดีงานในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 11,993.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 0.00 28,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้ศูนย์คุ้มครองสิทธิและ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมการเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและพระราชปณิธานของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 176,232.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,900.00 19,900.00 10,300.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 825,531.65 769,910.34 802,667.31 1,265,000.00 1,160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,893.65 63,000.00 41,797.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,792.03 2,443.00 5,231.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,730.00 14,005.00 8,740.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,694.00 23,600.00 19,160.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 235,891.82 131,691.88 82,679.60 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุการเกษตร 920.00 14,957.00 30,000.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,470.00 57,650.00 54,730.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 414,391.50 307,346.88 242,337.60 280,000.00 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 215,897.60 196,592.59 199,719.10 200,000.00 -10 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,729.61 7,302.76 4,684.46 10,000.00 -40 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 18,346.00 18,346.00 19,064.42 25,000.00 -40 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 242,973.21 222,241.35 223,467.98 235,000.00 201,000

รวมงบดําเนินงาน 2,104,834.36 1,941,281.57 1,516,902.89 2,143,000.00 1,861,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน  จํานวน 
2 ตู้ 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน 1 
เครือง 9,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์สี จํานวน 1 เครือง 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 102,835.87 45,150.80 69,669.04 150,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 142,125.87 73,150.80 73,969.04 150,000.00 1,100,000

รวมงบลงทุน 142,125.87 73,150.80 73,969.04 150,000.00 1,100,000
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000.00 24,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 24,000.00 20,000.00 70,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 24,000.00 20,000.00 70,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,268,151.23 7,068,172.37 6,906,232.93 7,632,220.00 8,379,840

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 528,912.00 411,180.00 440,220.00 496,020.00 7.56 % 533,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 14,040.00 1,515.00 0.00 104,760.00 8.82 % 114,000

เงินประจําตําแหน่ง 21,000.00 0.00 0.00 12,000.00 250 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 208,180.00 225,540.00 238,560.00 250,140.00 5.82 % 264,700

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 860.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 328,220.00 380,326.00 397,200.00 562,000.00 17.33 % 659,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,010.00 11,516.00 24,000.00 48,000.00 12.5 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,102,222.00 1,030,077.00 1,099,980.00 1,472,920.00 1,667,600

รวมงบบุคลากร 1,102,222.00 1,030,077.00 1,099,980.00 1,472,920.00 1,667,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 358,000.00 130,500.00 1,000.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,650.00 5,580.00 8,400.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 21,000.00 0.00 0.00 12,000.00 200 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 389,650.00 136,080.00 9,400.00 52,000.00 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 348,982.00 285,052.00 243,700.00 200,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 16,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,752.00 51,903.00 40,994.00 120,000.00 -33.33 % 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 23,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 71,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 38,660.00 0.00 500,000.00 -60 % 200,000

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

109,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,800.00 4,100.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 538,410.00 451,615.00 284,694.00 835,000.00 445,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,457.00 46,693.05 55,469.05 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 980.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,776.60 3,119.20 2,137.09 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,090.00 59,670.00 79,570.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 97,323.60 110,462.25 137,176.14 126,000.00 106,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,680.00 4,656.00 7,369.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,346.00 8,346.00 9,064.42 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,026.00 13,002.00 16,433.42 22,000.00 22,000

รวมงบดําเนินงาน 1,038,409.60 711,159.25 447,703.56 1,035,000.00 649,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 80,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองสํารองไฟ 0.00 58,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 26,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,700.00 0.00 14,160.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,700.00 84,500.00 94,660.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 8,700.00 84,500.00 94,660.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,149,331.60 1,825,736.25 1,642,343.56 2,507,920.00 2,316,600

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,417,482.83 8,893,908.62 8,548,576.49 10,140,140.00 10,696,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 0.00 65,482.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 29,758.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 142,242.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายในกิจการศูนย์ อปพร.อบต.กันตัง
ใต้ 46,868.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

สนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้ 0.00 0.00 13,073.50 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 76,626.00 211,324.00 13,073.50 135,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 76,626.00 211,324.00 13,073.50 135,000.00 80,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 76,626.00 211,324.00 13,073.50 135,000.00 80,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 2 เส้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,600

จัดซือข้อแยกนําจากหัวประปาดับเพลิง
พร้อมประแจเปิดวาล์ว จํานวน 1 ชุด 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว 
จํานวน 2 เส้น 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือหัวฉีดด้ามปืน จํานวน 1 อัน 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,000.00 0.00 16,000.00 0.00 20,600

รวมงบลงทุน 35,000.00 0.00 16,000.00 0.00 20,600

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 35,000.00 0.00 16,000.00 0.00 45,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 111,626.00 211,324.00 29,073.50 135,000.00 125,600

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 246,840.00 115,405.00 524,342.00 585,460.00 5.73 % 618,980

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินประจําตําแหน่ง 30,258.00 17,274.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 10,764.00 16,320.00 142,810.00 378,480.00 -6.69 % 353,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 29,030.00 48,000.00 -3.63 % 46,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 287,862.00 148,999.00 738,182.00 1,068,940.00 1,075,400

รวมงบบุคลากร 287,862.00 148,999.00 738,182.00 1,068,940.00 1,075,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 80,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,400.00 4,500.00 10,000.00 -40 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 80,000.00 122,400.00 4,500.00 51,000.00 47,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 220,952.00 219,390.00 224,364.00 33,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 3,027.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,747.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0.00 15,961.00 56,720.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 69,062.55 16,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 156,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 468,168.55 252,051.00 281,084.00 158,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,447.00 29,892.00 24,533.00 30,000.00 16.67 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 418.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,765.00 0.00 4,530.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 2,390.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,530.00 30,000.00 18,250.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 57,160.00 62,282.00 47,313.00 84,000.00 84,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5,468.46 8,322.97 9,528.92 15,000.00 0 % 15,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,468.46 8,322.97 9,528.92 15,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 610,797.01 445,055.97 342,425.92 308,000.00 276,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะ เก้าอี นักเรียน จํานวน 10 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน จํานวน 2 ตู้ 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี จํานวน 
1 ชุด 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ wifi 
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 
ตัว

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนําพร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
จํานวน 1 เครือง 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,400.00 14,050.00 9,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,400.00 48,350.00 9,200.00 40,700.00 82,000

รวมงบลงทุน 6,400.00 48,350.00 9,200.00 40,700.00 82,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 116,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 116,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 116,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 905,059.01 758,904.97 1,089,807.92 1,417,640.00 1,433,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
อาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้

308,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 94,841.00 100,000.00 -15 % 85,000

โครงการซ้อมหนีไฟ 0.00 4,632.00 4,632.00 0.00 0 % 0

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 0.00 0.00 19,797.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 0.00 18,668.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 118,340.00 131,880.00 276,000.00 12.03 % 309,200

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4,485.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการ
เกิดอุบัติภัย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 332,485.00 141,640.00 251,150.00 436,000.00 409,200

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 635,111.68 627,897.38 566,200.44 610,000.00 -35.34 % 394,400

รวมค่าวัสดุ 635,111.68 627,897.38 566,200.44 610,000.00 394,400

รวมงบดําเนินงาน 967,596.68 769,537.38 817,350.44 1,046,000.00 803,600

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงรัง/กําแพงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้

524,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนํา-ห้องส้วม 
สุขภัณฑ์เด็ก 0.00 0.00 35,900.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 524,000.00 105,000.00 35,900.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 524,000.00 105,000.00 35,900.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,278,400.00 1,175,840.00 1,167,620.00 1,112,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 962,000

รวมเงินอุดหนุน 1,278,400.00 1,175,840.00 1,167,620.00 1,112,000.00 962,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,278,400.00 1,175,840.00 1,167,620.00 1,112,000.00 962,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,769,996.68 2,050,377.38 2,020,870.44 2,158,000.00 1,765,600

รวมแผนงานการศึกษา 3,675,055.69 2,809,282.35 3,110,678.36 3,575,640.00 3,199,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 26,563.25 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
การติดเชือเอสไอวีในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 4,897.00 10,000.00 -100 % 0

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติด
เชือเอสไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0.00 5,178.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,563.25 5,178.00 4,897.00 60,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 26,563.25 5,178.00 4,897.00 60,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 49,020.00 48,795.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 49,020.00 48,795.00 0.00 120,000.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 49,020.00 48,795.00 0.00 120,000.00 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 75,583.25 53,973.00 4,897.00 180,000.00 170,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 75,583.25 53,973.00 4,897.00 180,000.00 170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 246,840.00 270,810.00 396,700.00 431,720.00 27.33 % 549,720

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 10,000.00 320 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 191,600.00 198,720.00 204,720.00 211,000.00 58.1 % 333,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,440.00 511,530.00 643,420.00 664,720.00 937,320

รวมงบบุคลากร 480,440.00 511,530.00 643,420.00 664,720.00 937,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 90,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 47,500.00 35,600.00 1.12 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,278.00 8,861.00 10,800.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 133,278.00 89,861.00 58,300.00 60,600.00 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,866.00 3,267.00 107,442.00 209,400.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,035.00 0.00 35,042.00 55,000.00 9.09 % 60,000

ค่าธรรมเนียนและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,700.00 5,500.00 81.82 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,701.00 4,167.00 144,184.00 269,900.00 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,589.00 19,131.00 19,763.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,900.00 2,800.00 10,000.00 40,000.00 -37.5 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 30,489.00 21,931.00 29,763.00 65,000.00 47,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 4,500.00 166.67 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 4,500.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 185,468.00 115,959.00 232,247.00 400,000.00 300,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 30,600.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน   
จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  0.00 9,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด  800  VA  0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 12,800.00 12,000.00 67,400.00 5,500

รวมงบลงทุน 0.00 12,800.00 12,000.00 67,400.00 5,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 665,908.00 640,289.00 887,667.00 1,132,120.00 1,242,820

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 665,908.00 640,289.00 887,667.00 1,132,120.00 1,242,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 129,961.00 222,840.00 241,980.00 505,000.00 11.88 % 565,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 7,000.00 42.86 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 39,000.00 7.69 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 732,960.00 836,485.00 854,040.00 986,000.00 3.25 % 1,018,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 57,480.00 73,916.00 55,400.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 920,401.00 1,133,241.00 1,151,420.00 1,587,000.00 1,685,000

รวมงบบุคลากร 920,401.00 1,133,241.00 1,151,420.00 1,587,000.00 1,685,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 200,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 19,200.00 36,000.00 21,000.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 222,980.00 166,000.00 21,000.00 72,000.00 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,066,922.00 1,001,829.50 1,021,109.30 1,053,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0.00 37,933.00 0.00 52,000.00 -23.08 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ 

0.00 0.00 31,002.30 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 32,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ้านท้องถินประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,657.09 17,715.50 0.00 51,000.00 -1.96 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,073,579.09 1,089,778.00 1,152,111.60 1,156,000.00 990,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,948.00 29,955.00 27,599.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 133,595.00 143,995.00 148,400.00 95,000.00 -47.37 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,925.00 15,070.00 18,420.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 39,407.00 11,146.00 42,456.00 15,000.00 29.67 % 19,450

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 103,450.00 18,390.00 41,000.00 -51.22 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 275,447.41 301,728.45 240,380.98 350,000.00 0 % 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,830.00 65,980.00 38,810.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 527,152.41 681,324.45 534,455.98 601,000.00 499,450

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,346.00 8,346.00 9,064.42 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,346.00 8,346.00 9,064.42 12,000.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 1,832,057.50 1,945,448.45 1,716,632.00 1,841,000.00 1,577,450

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

จัดซือตู้โชว์ จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือรถพรวนดิน จํานวน 1 คัน 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองกระแทกคอนกรีต จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 52,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดควบคุมเครืองส่งระบบเสียง
ไร้สาย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

จัดซือคีมบีบคอนเน็ตเตอร์ (PG) จํานวน 
1 เครือง 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 
เครือง 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 
1 เครือง 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครือง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 311,757.70 101,391.98 148,251.03 2,050,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,900

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชด
เชยปรับค่า k) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 311,757.70 261,491.98 311,251.03 2,178,800.00 53,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

โครงการต่อเติมอาคารเพือใช้สําหรับห้อง
ควบคุมระบบเสียงไร้สายและตู้ควบคุม
กล้องวงจรปิด CCTV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง,ต่อเติม, ปรับปรุง 
อาคารสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาเสียงไร้
สายบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0.00 0.00 51,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุฬาวิลล์  หมู่ที  6 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุฬาวิลล์ ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกุโบร์ หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

0.00 0.00 172,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที 2 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที 1 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

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

128,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสะพานนําผึง หมู่ที 6  ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

157,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสํานักสงฆ์บ้านโต้หร้า หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที 2 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 119,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและปรับปรุงถนนซอยหลังอนามัย 
หมู่ที 4 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

223,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางตืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากซอยไทรงาม หมู่ที 6 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง 

0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นโด หมู่ที ๔ ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในไร่ หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง

119,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
เกาะเนรมิต หมู่ที 1 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา – ส้วม สะพาน
ท่าเทียบเรือมะตัง  หมู่ที 4  ตําบลกันตัง
ใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 77,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กุ
โบร์ หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายชือหมู่บ้านในตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จุดโรงเรียนบ้านจุปะ หมู่ที 3 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายใน
ตําบล  โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังอนามัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 372,000

โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายใน
ตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 139,000

โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายใน
ตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไทรงาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,000

โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายใน
ตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและผิวทางวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ซอย
ไสไหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการบุกเบิกถนน ซอยท่าโต๊ะหรีม 
หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 1 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 2 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน บางแรด ซอย 3 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน แยกจากซอยไส
ไหม หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

0.00 0.00 0.00 145,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนนสาย
วังวน - เกาะเคียม (ช่วงที 1)หมู่ที 4 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

0.00 0.00 152,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนนสาย
วังวน – เกาะเคียม หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคูระบายนําริมถนนสาย
วังวน-เกาะเคียม (ช่วงที 2)หมู่ที 4 ตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

0.00 0.00 144,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายไข่ 
หมู่ที 2 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายเด็น 
หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 63,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยรังนก หมู่ที 
3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย 
หมู่ที ๔ ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนซอยท่าสาย หมู่ที 
5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงพืนทีบริเวณริมถนน
ทางเข้าสํานักสงฆ์บ้านกันตังใต้ หมู่ที 6 
ตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

81,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนซอย
ข้างบ้านนางวันดี  หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

202,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 729,920.00 334,784.00 283,000.00 -85.87 % 40,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง 249,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,211,800.00 1,513,920.00 1,821,784.00 1,493,000.00 2,098,000

รวมงบลงทุน 1,523,557.70 1,775,411.98 2,133,035.03 3,671,800.00 2,151,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 4,276,016.20 4,854,101.43 5,001,087.03 7,099,800.00 5,414,350

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,276,016.20 4,854,101.43 5,001,087.03 7,099,800.00 5,414,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 0.00 0.00 59,930.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ ประจําปี 2560 0.00 0.00 49,782.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 0.00 0.00 23,472.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้ 0.00 0.00 24,932.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 158,116.00 180,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 158,116.00 180,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 0.00 228,116.00 210,000.00 0

วันทีพิมพ์ : 16/10/2561  12:01:44 หน้า : 25/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมค่ายเด็ก  เยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด  ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด  0.00 49,932.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการค่ายผู้นําเด็กน เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 55,811.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ 39,218.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้  ประจําปี  2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนา
สตรีตําบลกันตังใต้ ประจําปี 2559 0.00 14,532.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 0.00 33,056.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุุ่มอาชีพ
สตรี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชน 17,983.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้  0.00 28,282.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกันตังใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เสรืมสร้างจิตอาสาของเยาวชนตําบล
กันตังใต้ 3,746.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,758.00 125,802.00 0.00 0.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 126,758.00 125,802.00 0.00 0.00 210,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบาน 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน 
จํานวน 1 ตู้ 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 50,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตัง
ใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 40,000.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 40,000.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 186,558.00 165,802.00 0.00 0.00 240,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 186,558.00 165,802.00 228,116.00 210,000.00 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
พืนบ้าน 0.00 0.00 46,432.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการการส่งเสริมประเพณีวันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 39,670.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว ประจําปี 2559 0.00 55,745.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 
5 3,080.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนืองใน
วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจําปี 
2560

0.00 0.00 47,393.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนการถือศีลอด 0.00 29,622.00 28,122.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนประเพณีเรือพระ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 79,876.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 262,626.00 85,367.00 121,947.00 150,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 262,626.00 85,367.00 121,947.00 150,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 80,000.00 30,000.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000.00 30,000.00 0.00 49,000.00 49,000

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000.00 30,000.00 0.00 49,000.00 49,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 342,626.00 115,367.00 121,947.00 199,000.00 129,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 94,647.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 0.00 111,966.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 0.00 0.00 179,166.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไป
ทําการแข่งขันกีฬาภายนอก 0.00 212,768.00 180,061.00 230,000.00 -21.74 % 180,000

ค่าใช้จ่ายส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิน 196,131.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 290,778.00 324,734.00 359,227.00 410,000.00 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 80,000.00 6,160.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,000.00 6,160.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 370,778.00 330,894.00 359,227.00 410,000.00 360,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 370,778.00 330,894.00 359,227.00 410,000.00 360,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 713,404.00 446,261.00 481,174.00 609,000.00 489,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควันมินิ 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน 0.00 4,280.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,280.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,280.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 4,280.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 30,280.00 0.00 10,000.00 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 187,126.00 129,398.00 99,136.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 187,126.00 129,398.00 99,136.00 100,000.00 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 526,356.18 412,015.21 443,378.99 520,000.00 -3.85 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,687.22 5,029.86 3,156.50 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 530,043.40 417,045.07 446,535.49 530,000.00 510,000

รวมงบดําเนินงาน 717,169.40 546,443.07 545,671.49 630,000.00 560,000

รวมงานกิจการประปา 717,169.40 546,443.07 545,671.49 630,000.00 560,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 717,169.40 546,443.07 545,671.49 630,000.00 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 89,682.00 99,546.00 114,148.00 125,000.00 24 % 155,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 6,861,800.00 7,053,200.00 8.01 % 7,618,070

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,257,600.00 1,404,000.00 10.77 % 1,555,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 95,000.00 93,000.00 96,000.00 25 % 120,000

สํารองจ่าย 241,026.00 12,756.00 27,105.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 41,100.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 162,670.00 153,550.00 163,485.00 180,100.00 -3.1 % 174,520

รวมงบกลาง 719,378.00 531,952.00 8,647,138.00 9,088,300.00 9,852,790

รวมงบกลาง 719,378.00 531,952.00 8,647,138.00 9,088,300.00 9,852,790

รวมงบกลาง 719,378.00 531,952.00 8,647,138.00 9,088,300.00 9,852,790

รวมแผนงานงบกลาง 719,378.00 531,952.00 8,647,138.00 9,088,300.00 9,852,790

รวมทุกแผนงาน 20,558,181.37 19,183,616.47 27,484,078.87 32,810,000.00 32,000,000
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 188,881.27 224,000.00 195,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 196,285.55 125,500.00 124,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,604.91 200,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 294,955.00 121,500.00 121,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,228.00 60,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 952,954.73 731,000.00 610,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,607,628.20 17,044,000.00 16,841,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,607,628.20 17,044,000.00 16,841,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 14,268,682.00 15,035,000.00 14,548,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,268,682.00 15,035,000.00 14,548,000.00

รวม 32,829,264.93 32,810,000.00 32,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,647,138.00 9,071,300.00 9,852,790.00

งบบุคลากร 8,908,363.00 10,628,800.00 10,764,160.00

งบดําเนินงาน 6,276,193.80 7,917,000.00 6,842,050.00

งบลงทุน 2,374,764.07 3,911,900.00 3,360,000.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,257,620.00 1,261,000.00 1,161,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,484,078.87 32,810,000.00 32,000,000.00

รวม 27,484,078.87 32,810,000.00 32,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,696,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 125,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,199,000

แผนงานสาธารณสุข 170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,242,820

แผนงานเคหะและชุมชน 5,414,350

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 489,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 560,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,852,790

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอ กันตัง   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,379,840 บาท
งบบุคลากร รวม 5,398,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- เงินเดือนนายก 1 อัตรา    เป็นเงิน   244,800  บาท
- เงินเดือนรองนายก อบต. 2 อัตรา เป็นเงิน   269,280  บาท

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
-  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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) 
พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,518,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,334,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 8 อัตรา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 293 
ลงวันที  9 กุมภาพันธ์  2559  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล ฯลฯ ตามสิทธิ  ระเบียบ ข้อกฎหมาย  หนังสือสังการหรือตามที ก
.อบต.กําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที  1 กรกฎาคม  2558   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของปลัด อบต., รองปลัด อบต
. , หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.หรือตําแหน่งอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 13 
ลงวันที  3 กรกฎาคม  2561   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 2683 
ลงวันที  15 ธันวาคม  2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานสํานักงาน
ปลัด จํานวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวัน
ที  15  ธันวาคม  2558   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานสํานักงานปลัด 
จํานวน 3 อัตรา ฯลฯ ทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที  1 กรกฎาคม  2558   
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งบดําเนินงาน รวม 1,861,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย    ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ 
พ.ศ. 2536 ซึงใช้บังคับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายปฎิบัติราชการในเรืองใดทีกระทรวง
มหาดไทยไม่ได้กําหนดไว้ ให้ใช้ระเบียบ คําสัง หนังสือสังการ
ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในอัตราทีกําหนดตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือซือหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าทีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที  9  สิงหาคม  2559 

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ หนังสือระเบียบกฎหมาย 
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   
- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง   
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการบังคับคดี ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีกฏหมายบังคับให้ชําระ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้กับสํานัก
ปลัด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที  9 ธันวาคม  2559   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 85,000 บาท
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้  
25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืนซึง
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยียมชม   หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุม ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหาร เครืองดืม ในการเลียงรับรองการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที
ได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้า
ราชการหรือเอกชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ตังไว้   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายซึงเป็น
วันสําคัญของทางราชการ  เช่น  วันเฉลิม  พระชนมพรรษา วันปิยะ
มหาราช วันท้องถินไทย พิธีใต้รอยพระบาทพระมหาธีรราชเจ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564) หน้า 100 
 ลําดับที 10

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และผู้ที อบต. มีคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที
หรือให้เดินทางไปราชการในงานเกียวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557   
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร สมาชิก อบต.และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สําหรับเลือกตัง ส.ส. และ สว.

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง  อบต. ตามทีคณะกรรมการ
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตําแหน่งว่าง) และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามทีกฎหมายกําหนด  เช่น  จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง
ประจําหน่วยเลือกตัง  ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ประสานงานการเลือก
ตัง   ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานและเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน
นอกเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือก
ตัง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินการ
เลือกตัง
- การดําเนินงานตามภารกิจทีได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฎิบัติการ
กําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที  6 กรกฎาคม 2561    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2561–2564) 
หน้า 118 ลําดับที 3 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าดําเนินงานการ
ประชุม/จัดเตรียมกระบวนการในการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน /ตําบล  
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  และรายการอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 2 พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 117 ลําดับที 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ 
และคณะผู้บริหารท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ      ในการฝึกอบรม และ
รายการอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของ 
เจ้าหน้าที อบต.  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และ คณะผู้บริหารท้อง
ถิน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561–2564
) หน้าที 118 ลําดับที 4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานักงาน
ปลัด เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ธงชาติ     จัดซือนํา
ดืมเพือประชาชน  ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองใช้ต่าง ๆ ทีจําเป็นสําหรับใช้ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  นํายาล้างจาน  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะ   เช่น   แบตเตอรี  ยางใน – ยางนอก 
ปะยาง  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล   นํามันเครือง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองจักรกลขนาด
เบา รถจักรยานยนต์ และเครืองจักรกลต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเครืองจักรกลของหน่วยงานราชต่าง ๆ ทีเข้าทําประโยชน์ให้
กับองค์การบริหารส่วนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที  19 มีนาคม 2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จอบ เสียม ต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถาง ดิน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษไข  กระดาษบันทึก
ข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก สําหรับเครืองพิมพ์  ผงหมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นดิสก์   โปรแกรม และอืน ๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  28  มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 201,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้ และอาคารทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/
ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืน ๆ
 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,100,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ในเขต
พืนที หมู่ที 1 และ หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัด
ตรัง  จํานวน 5 จุด ดังนี
            1. สะพานนําผึง  
            2. ปากซอยท่าเรือ  
            3. ปากซอยกันตังใต้ ซอย 2 (ทางเข้าวัด)
      4. สีแยกข้างวัด
            5. โค้งบ้านอาจารย์ณรงค์
ขอบข่ายทีจะต้องจัดหาและติดตังอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ดังนี
 - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง  จํานวน 1 เครือง
 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุม 
แบบ 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป จํานวน 2 กล้อง
 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภาย
นอกอาคาร แบบที 1 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์
ภาพ  จํานวน 4 กล้อง
 - ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้อง
วงจรปิด จํานวน 1 ชุด
 - คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 จํานวน 
1 ชุด 
 - ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว ไม่น้อยกว่า 36U จํานวน 1
 เครือง
 - จอมอนิเตอร์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว  
จํานวน 1 เครือง
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่องแบบที 2  จํานวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์ควบคุมกล้อง (PTZ control)  
จํานวน 1 เครือง
 - เครืองสํารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA  
จํานวน 1 เครือง
 - โครงข่ายสายนําสัญญาณใยแก้วนํา
แสง (Fiber Optic Cablc) 12 Core  
 - แผงพักกระจายสายใยแก้วนําแสง จํานวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายใยแก้วนํา
แสง (Media Converter)  จํานวน 12 ตัว
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง  จํานวน 6 ชุด
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 - ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องภายนอกอาคาร จํานวน 6 ตู้
 - เครืองสํารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800VA  จํานวน 
6 เครือง
 - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) และระบบจ่าย
ไฟ จํานวน 6 ชุด
 - ชุดควบคุมอุณหภูมิพร้อม พัดลมระบายความร้อน จํานวน 6 ชุด
 - สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร 
 - งานติดตังอุปกรณ์และเชือมต่อสายใยแก้ว
(คุณลักษณะนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมโดยจัด
ซือตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที  22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี 
(ปี 2561–2564)   หน้า  107 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายจ่ายเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปรกติ

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา ศึกษา วิจัย ประเมินผล พัฒนาระบบ
ต่างๆ เช่น จ้างสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออืน ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9 ธันวาคม 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 2,316,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,667,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,667,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 533,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตําบล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ และเงิน
เพิมอืน ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีเบิกได้ตามระเบียบฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 264,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 659,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองคลัง อัตรา
ตามสิทธิทีระเบียบข้อกฎหมาย, หนังสือสังการ หรือ ก.อบต.กําหนด
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน ๆ รายจ่าย
อืน ๆตามสิทธิระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสังการ หรือ ก.อบต.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 649,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่คณะกรรมการจัดซือหรือจัด
จ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ
ต่าง ๆ รายจ่ายอืน ๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในอัตราทีกําหนดตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือซือหรือสร้าง
บ้านของพนักงานส่วนตําบลเท่าทีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึงอย่างใดให้กับกองคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และรายการอืน ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างทําแผนทีแม่บท ค่า
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลและบันทึกปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ
 เพือจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และรายจ่ายอืน ๆ เกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
-- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-พ.ศ. 2564) หน้าที 119 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในกอง
คลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และรายการอืน ๆ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรกยางนอก ยางใน และรายการอืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง เครือง
จักรกลขนาดเบา เครืองจักรกลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมและและรายการอืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  และรายการอืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม  สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล รายจ่ายอืน ๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และรายการอืน ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฎิบัต
◌ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม และรายการอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ  ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สี (ปี 2561–2564) หน้า  121 ลําดับที 2
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สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.กันตังใต้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ศูนย์ อปพร. เป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อม
แผน ฝึกทบทวน การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  เช่น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่า
นํามัน  และรายการอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สี (ปี 2561–2564) หน้า  122 ลําดับที 4  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 45,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้ ทีได้รับคําสังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีจากผู้บริหาร
ท้องถิน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบล
แห่งพืนทีอืนทีไปสนับสนุนการการปฏิบัติหน้าทีตามคําร้องขอจากผู้
บริหารท้องถิน  ตามภารกิจอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เกียวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนตามกฏหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560    

งบลงทุน รวม 20,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,600 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 2 เส้น จํานวน 20,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง  จํานวน  2  เส้น  ชนิด 3 ชัน ทอ
ด้วยโพลีเอสเตอร์ภายในและภายนอกเคลือบด้วยยาง PVC/NITRILE 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิว X 20 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดอลูมิ
เนียม (ตามราคาทีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 ลงวัน
ที  22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สี (ปี 2561–2564) หน้า  122 ลําดับที 5

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,433,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,075,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,075,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้พนักงานส่วน
ตําบลและข้าราชการครู 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงิน
เพิมอืน ของพนักงานส่วนตําบลและข้าราชการครู ฯลฯ ตาม
สิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสังการหรือตามที ก.อบต.กําหนด 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 353,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปตาม
สิทธิ ระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสังการ หรือตามที ก.อบต.กําหนด ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทีเบิกได้ตามระเบียบ 

งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราที
กําหนดตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือซือหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าทีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   ตังไว้   25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานทํา
ของ ค่าติดตังมิเตอร์นําประปา ค่าจ้างติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียม  ค่า
จ้างคนหรือดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นประโยชน์แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ข้าราชการครู  พนักงานจ้างและผู้ที อบต
. มีคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีหรือให้เดินทางไปราการในงานเกียวกับ
ภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและวัสดุต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ เก้าอี
พลาสติกสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด นํายาล้าง
จาน ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอบ เสียม ต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถาง ดิน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ และอืนๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  การะดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  ผงหมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอืน ๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาส่วนภูมิภาค สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ 
อบต. ฯลฯ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังบริการสือสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ทีใช้
ในการติดต่อราชการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกันตังใต้หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะ เก้าอี นักเรียน จํานวน 10 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี นักเรียน  (โต๊ะอนุบาล ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 60 ซม. X ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. X ความสูงไม่น้อย
กว่า  55 ซม. )  ตามราคาทีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 138
)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค)  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงเคลือนที ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 นิว ไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ มีช่องสําหรับเสียบ USB เล่น MP3 
พร้อมไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับบลูทูธ ตามราคาทีจําหน่ายทัวไปในท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564 หน้า 139) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
และสาธารณูปโภค)  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองกรองนําพร้อมติดตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนําพร้อมติดตัง ใช้ในการผลิตนําสะอาด
ไว้บริโภคสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลกันตังใต้ ตามราคาที
จําหน่ายทัวไปในท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561 - 2564 หน้า 139) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,765,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 803,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 409,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม   ค่าของรางวัลชุด
การแสดงสําหรับเด็ก เยาวชน  ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที ซุ้มกิจกรรม เครือง
เสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี  ค่าของรางวัลกิจกรรมเกมส์ และนันทนาการของ
เด็กและเยาวชน  ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ เช่น สติกเกอร์  รูปภาพต่าง ฯลฯ ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ    ทีเกียวข้องในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม  หน้า 92  ลําดับที 6 )
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โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ    ทีเกียวข้องในการดําเนินการ
ตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 91 ลําดับที 5 )
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 309,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเด็ก   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ตังไว้  196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เป็นไปตาม
หนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 130 ลําดับที  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม)  
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (รายหัว)  
ตังไว้  68,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม  หน้า 96 ลําดับที 21)
- การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้ 45,200 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี  ,ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม  หน้า 96 ลําดับที 21)

วันทีพิมพ์ : 16/10/2561  12:02:29 หน้า : 17/32



โครงการให้ความรู้ฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอุบัติภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าเอกสาร ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องและผู้ปกครองเด็กในการป้องกันและปฏิบัติตน
เพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไป
ตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 94  ลําดับที 13 )

ค่าวัสดุ รวม 394,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 394,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)  ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที 6  ของโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะเคียม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม   หน้า 131  ลําดับที 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 962,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 962,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 962,000 บาท
อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที 6 ตังไว้   962,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะเคียม จํานวน  253 คน ตังไว้ 962,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
ปีที 6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  โดยจัดสรร
ให้ 200  วัน  อัตราคนละ 20 บาท (100%)เป็นไปตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม หน้า 130 ลําดับที 1)                  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มี โดยบันทึกข้อมูลใน
ระบบ www.thairabies.net/trnสํารวจปีละ 2 ครัง(ครังแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน) และเป็นค่าจัดซือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับจํานวน
สุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มี และรายการอืนๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561 – 2564
) เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 19 ลําดับที 19 

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 120,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 1 – หมู่ที 6 ตําบลกันตังใต้ 
จํานวน  120,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานการขับเคลือนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน    ในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา       
การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ และรายการอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561 – 2564
) เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 20 ลําดับที 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,242,820 บาท
งบบุคลากร รวม 937,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 549,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้พนักงานส่วน
ตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม ตามสิทธิทีระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสังการ หรือตามที ก.อบต
. กําหนด 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ให้แก่
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ตามสิทธิทีระเบียบ  ข้อ
กฎหมาย หนังสือสังการ หรือตามที ก.อบต. กําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราที
กําหนดตามระเบียบฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือซือหรือสร้าง
บ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าทีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล สปอร์ต
โฆษณา  ผลิตแผ่น CD หรือ VCD หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                ตังไว้     115,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานทํา
ของ ค่าจ้างติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียม  ค่าจ้างคน  หรือดําเนินกิจการ
อืนใดอันเป็นประโยชน์ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการ  ใช้สนามบิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลง
ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที อบต.มีคําสังแต่งตัง
ให้ปฏิบัติหน้าทีหรือให้เดินทางไปราชการในงานเกียวกับภารกิจของ 
อบต. ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในกองสวัสดิการ
สังคม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
เครือง ฯลฯ  สําหรับเครืองจักรกลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
เครืองจักรกลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเข้าทําประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   ผงหมึกเครือง
พิมพ์   แผ่นดิสก์   โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต เน็ตการ์ด และค่าสือสาร
อืนๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน   จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  จํานวน 1 ตัว โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน, มี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91
 เซนติเมตร  มีความสูงไม่น้อยกว่า 182 เซนติเมตร (ตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท
 0828.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 3
 ลําดับที 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,414,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,685,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,685,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 565,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล เงิน
ปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมอืนฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,018,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทีปฎิบัติงานกองช่าง ตาม
สิทธิทีระเบียบข้อกฎหมาย, หนังสือสังการ หรือ ก.อบต.กําหนด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ตามสิทธิ
ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสังการ หรือ ก.อบต.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 1,577,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน ทีมาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตราทีกําหนด
ตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือซือหรือ
สร้างบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลเท่าทีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
 - ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ
 - ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตทีสาธารณะในพืนทีตําบลกันตังใต้
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการทําป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้าเหมาสํารวจทางธรณีฟิสิกส์เกียวกับประปา
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 - ค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.กันตังใต้
 - ค่าตรวจสอบคุณภาพนําประปาของ อบต.กันตังใต้
 - ค่าจ้างเหมาสํารวจ ออกแบบในการขยายเขตไฟฟ้าตําบลกันตังใต้
 - ค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงให้กับกองช่าง
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย
 - ค่าจ้างออกแบบแปลน หรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างของ อบต
.กันตังใต้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการคใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัม
นาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต
. และผู้ที อบต. มีคําสังแต่งตังให้ปฎิบัติหน้าทีหรือให้เดินทางไปราชการ
ในงานเกียวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 499,450 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในกอง
ช่าง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือหลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ อุปกรณ์และเครืองใช้
ต่างๆ ทีเกียวกับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก แก้วนํา จานรอง ชุดกาแฟ กระติกนําร้อน กล่องพลาสติกสําหรับเก็บ
ถ้วยจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 19,450 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็กต่างๆ หิน
คลุก หินผุ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางใน ยางนอก สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกขยะ และเครืองจักรกลต่างๆ ของ อบต. ตลอดจนเครือง
จักรกล ของหน่วยงานต่างๆ ทีเข้าทําประโยชน์ ให้กับ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวหรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ ค่าโทร
สาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสารสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสาร
อืนๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,151,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,900 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า k) จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยค่า K) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0407/ว150 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2544 โดยยึดหลักเกณฑ์ เงือนไข ตามหนังสือสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร 0203/ว109 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2532 และซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 43,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต. เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,098,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก จํานวน 240,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก หมู่ที 1 ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับขึน ลงเรือ ก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กตรงคอ
สะพาน ขนาดความ
หนา 0.20 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ปักป้ายโครงการชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 16 
โครงการต่อเติมอาคารเพือใช้สําหรับห้องควบคุมระบบเสียงไร้สายและตู้ควบ
คุมกล้องวงจรปิด CCTV

จํานวน 160,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพือใช้สําหรับห้องควบคุมเครืองเสียงและตู้
ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV  ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกันตัง
ใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการต่อเติมอาคารสํานักงาน ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมย้ายระบบควบคุมเครืองเสียงและ
กล่องวงจรปิด CCTV  ปักป้ายโครงการชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2564) หน้าที 126 ลําดับที 12 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสํานักสงฆ์บ้านโต้หร้า หมู่ที 3 จํานวน 480,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสํานักสงฆ์บ้านโต้
หร้า หมู่ที 3 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 812.50 ตารางเมตร (รวมพืนทีทางเชือม)  ถมไหล่ทางด้วยวัสดุ
คัดเลือก(หินผุ) ข้างละ 0.50 เมตร ปักป้ายโครงการชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 80 ลําดับที 7 
โครงการจัดทําป้ายชือหมู่บ้านในตําบล จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชือหมู่บ้านในตําบล ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.  ติดตังป้ายชือหมู่บ้านใหม่ ขนาดแผ่นป้าย กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40
 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 2 ป้าย  ( หมู่ที 1 , 6 )
2.  ปรับปรุงป้ายชือหมู่บ้านของเดิม โดยทําการเปลียนแผ่นป้าย
ใหม่ ขนาดแผ่นป้าย กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จํานวน 4
 ป้าย (หมู่ที 2, 3, 4, 5)
3.  รือป้ายเขตของเดิมและติดตังป้ายใหม่ ขนาดแผ่นป้าย กว้าง1.20
 เมตร ยาว  2.40 เมตร สูง 2.50 เมตรจํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็นไปตาม พร
บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 124 ลําดับที 5 
โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล  โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังอนามัย

จํานวน 372,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอนามัย หมู่
ที 4 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร ปักป้ายโครงการชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 7 
โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่

จํานวน 139,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที 2 ตําบลกันตังใต้ อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 84.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตาราง
เมตร ปักป้ายโครงการชัวคราว จํานวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการ
ถาวร จํานวน 1 ป้าย   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
กําหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 7 
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โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไทรงาม

จํานวน 297,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรงาม หมู่
ที 6 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ปักป้ายโครงการชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 7 
โครงการต่อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและผิวทางวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ซอยไสไหม

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางวัสดุคัด
เลือก (หินผุ) ซอยไสไหม หมู่ที 5 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ขนาดถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพืนทีรวมไม่
น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร และถมผิวทางวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ขนาด
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือ
พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 521.50 ตารางเมตร ปักป้ายโครงการชัว
คราว จํานวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้กําหนด เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที 83 ลําดับที 7 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของ อบต
. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือค่าควบคุมงาน ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมค่ายเด็ก  เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประจําปี 2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมค่ายเด็ก  เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด ประจําปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวัน  
ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้าที 115 ลําดับที 10)

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร  ค่าของรางวัล
สําหรับผู้ร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 113 ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนาสตรีตําบลกันตังใต้  ประจําปี  2562 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการส่งเสริมภาวะผู้นําและ
พัฒนาสตรีตําบลกันตังใต้ ประจําปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการรถทัวร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 112 ลําดับที 2)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน้า  112 ลําดับที 1)
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โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมทักษะการพัฒนา
อาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับประชาชน  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (7
) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 
หน้าที 89 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต้ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
ข้อ 4 (1)(2)(3)(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 132 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 129,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
หน้า 96  ลําดับที 19 ) 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพืนบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมศิลปะพืน
บ้าน เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม   หน้า 98  ลําดับที 1 )
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านถือศีล 5 เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม  หน้า 98  ลําดับที 2 )
โครงการสนับสนุนการถือศีลอด จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอดในช่วงเดือนรอม
ฎอน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตาม แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 99  ลําดับที 3 )

งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์ จํานวน 49,000 บาท
อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม ประจําปี 2562 ตังไว้  49,000  บาท  ประกอบด้วย
 -  มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ  ตังไว้  12,000  บาท
 -  มัสยิดบ้านแตะหรํา            ตังไว้  12,000  บาท
             -  มัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคียม  ตังไว้  25,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนศาสนาอิสลาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ด่วนทีสุด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559, เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 133 ลําดับที 1 )
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าและค่าเตรียม
สนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน      ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าเบียเลียงหรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
ประจําสนามหรือเจ้าหน้าทีอืน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการแข่งขัน  ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ยาเสพติด  ประจําปี 2562  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ
.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 99  ลําดับที 7 )
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข่งขันใน
รายการต่างๆ ทีหน่วยงานของทางราชการต่าง ๆ ทีจัดขึน เช่น ค่าจัดซือ
ชุดกีฬา  ค่านําดืม  นํามันถูนวด  ค่าฝึกซ้อมเตรียมทีม  ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าเบียเลียง    ค่าเช่าทีพัก  ค่าอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง 
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   หน้า 100 ลําดับที 8   

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่างพร้อมนําดืม  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7
) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 106 ลําดับที 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) เช่น ท่อ PVC วาล์ว
นํา และอุปกรณ์ต่างๆเกียวกับกิจการประปา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ และอาคารทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของ อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน อบต. และในที
สาธารณะ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,852,790 บาท
งบกลาง รวม 9,852,790 บาท
งบกลาง รวม 9,852,790 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,618,070 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 116
 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 116
 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 116
 ลําดับที 3
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สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือเพือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม อันทีเกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหล
หลากแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัยและไฟป่า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
-  โครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
อบต.กันตังใต้                            ตังไว้ 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน อบต.กันตังใต้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.3/ว 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี อบต.กันตังใต้ (พ.ศ.2561–2564
) หน้าที 134 ลําดับที 1 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 174,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถินในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการเงินรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน (17,452,000 X 1%) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,398,840 1,667,600 7,066,440

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,518,920 1,667,600 5,186,520

งบดําเนินงาน 1,861,000 649,000 2,510,000

    ค่าตอบแทน 250,000 76,000 326,000

    ค่าใช้สอย 1,160,000 445,000 1,605,000

    ค่าวัสดุ 250,000 106,000 356,000

    ค่าสาธารณูปโภค 201,000 22,000 223,000

งบลงทุน 1,100,000 0 1,100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,100,000 0 1,100,000

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,379,840 2,316,600 10,696,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 80,000 25,000 105,000

    ค่าตอบแทน 0 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 80,000 0 80,000

งบลงทุน 0 20,600 20,600

    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,600 20,600

                                             รวม 80,000 45,600 125,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,075,400 0 1,075,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,075,400 0 1,075,400

งบดําเนินงาน 276,000 803,600 1,079,600

    ค่าตอบแทน 47,000 0 47,000

    ค่าใช้สอย 110,000 409,200 519,200

    ค่าวัสดุ 84,000 394,400 478,400

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 82,000 0 82,000

    ค่าครุภัณฑ์ 82,000 0 82,000

งบเงินอุดหนุน 0 962,000 962,000

    เงินอุดหนุน 0 962,000 962,000

                                             รวม 1,433,400 1,765,600 3,199,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 170,000 170,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 937,320 937,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 937,320 937,320

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าตอบแทน 51,000 51,000

    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

    ค่าวัสดุ 47,000 47,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000

งบลงทุน 5,500 5,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 5,500

                                             รวม 1,242,820 1,242,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,685,000 1,685,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,685,000 1,685,000

งบดําเนินงาน 1,577,450 1,577,450

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 990,000 990,000

    ค่าวัสดุ 499,450 499,450

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000

งบลงทุน 2,151,900 2,151,900

    ค่าครุภัณฑ์ 53,900 53,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,098,000 2,098,000

                                             รวม 5,414,350 5,414,350



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                                             รวม 240,000 240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบดําเนินงาน 80,000 360,000 440,000

    ค่าใช้สอย 80,000 360,000 440,000

งบเงินอุดหนุน 49,000 0 49,000

    เงินอุดหนุน 49,000 0 49,000

                                             รวม 129,000 360,000 489,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 560,000 560,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

    ค่าสาธารณูปโภค 510,000 510,000

                                             รวม 560,000 560,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,852,790 9,852,790

    งบกลาง 9,852,790 9,852,790

                                             รวม 9,852,790 9,852,790



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 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 155,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,618,070

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

174,520

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,555,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,018,000 333,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 50,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 565,000 549,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

เงินช่วยเหลือบุตร 2,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 155,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,618,070

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

174,520

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,555,200

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 353,160 1,223,820 2,928,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000 240,600 265,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 46,260 108,000 216,260

เงินเดือนพนักงาน 618,980 2,867,900 4,601,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 536,200 536,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 16,000

เงินช่วยเหลือบุตร 55,000 57,000
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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 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 900,000 120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสร้างสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2562

180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

40,000

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

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

25,000 40,000 65,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 186,000 330,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 45,000 57,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 25,000 450,000 1,495,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 85,000 85,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสร้างสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจําปี 
2562

180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

60,000 260,000 360,000

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

350,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
กีฬาของ อบต.ไปทํา
การแข่งขันกีฬาภาย
นอก

180,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนศิลปะ
พืนบ้าน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมค่าย
เด็ก  เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด  ประจําปี 
2562

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารท้องถิน

โครงการพาน้องท่อง
โลกกว้าง
โครงการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําและพัฒนาสตรี
ตําบลกันตังใต้  
ประจําปี  2562

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนหมู่บ้านถือศีล 5 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ถือศีลอด 30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกันตังใต้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมค่าย
เด็ก  เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด  ประจําปี 
2562

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 85,000 85,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

15,000 15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที 
อบต. พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารท้องถิน

50,000 50,000

โครงการพาน้องท่อง
โลกกว้าง 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้นําและพัฒนาสตรี
ตําบลกันตังใต้  
ประจําปี  2562

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนหมู่บ้านถือศีล 5 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ถือศีลอด 30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกันตังใต้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

309,200 309,200

วันทีพิมพ์ : 16/10/2561  12:03:45 หน้า : 6/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์   
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการให้ความรู้ฝึก
ซ้อมป้องกันการเกิด
อุบัติภัย
โครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน 10,000

โครงการอบรมทักษะ
การพัฒนาอาชีพและ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งานให้กับประชาชน

30,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000 19,450

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 12,000 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์   
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการให้ความรู้ฝึก
ซ้อมป้องกันการเกิด
อุบัติภัย

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน 10,000

โครงการอบรมทักษะ
การพัฒนาอาชีพและ
แก้ไขปัญหาการว่าง
งานให้กับประชาชน

30,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.อบต.กันตังใต้

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 115,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,000 43,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 110,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 83,000 435,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 15,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 394,400 394,400

วัสดุการเกษตร 4,000 15,000 19,000

วัสดุก่อสร้าง 69,450

วัสดุสํานักงาน 35,000 100,000 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 15,000 27,000 66,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน   
จํานวน 1 ตู้

5,500

จัดซือโต๊ะ เก้าอี นัก
เรียน จํานวน 10 ชุด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนํา
พร้อมติดตัง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

จัดซือเครืองขยายเสียง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 43,900

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ชดเชย
ปรับค่า k)

10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งนําดับ
เพลิง จํานวน 2 เส้น

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือขนาดเล็ก 240,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เพือใช้สําหรับห้องควบ
คุมระบบเสียงไร้สาย
และตู้ควบคุม
กล้องวงจรปิด CCTV

160,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,000 180,000 695,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน   
จํานวน 1 ตู้

5,500

จัดซือโต๊ะ เก้าอี นัก
เรียน จํานวน 10 ชุด 20,000 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนํา
พร้อมติดตัง 50,000 50,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 900,000 900,000

จัดซือเครืองขยายเสียง 12,000 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 243,900

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ชดเชย
ปรับค่า k)

10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งนําดับ
เพลิง จํานวน 2 เส้น 20,600 20,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือขนาดเล็ก 240,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เพือใช้สําหรับห้องควบ
คุมระบบเสียงไร้สาย
และตู้ควบคุม
กล้องวงจรปิด CCTV

160,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสํานักสงฆ์บ้านโต้
หร้า หมู่ที 3

480,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
หมู่บ้านในตําบล 60,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล  
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังอนามัย

372,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชุมชนใสใหญ่

139,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไทรงาม

297,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และผิวทางวัสดุคัด
เลือก(หินผุ) ซอยไส
ไหม

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสํานักสงฆ์บ้านโต้
หร้า หมู่ที 3

480,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
หมู่บ้านในตําบล 60,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล  
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังอนามัย

372,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชุมชนใสใหญ่

139,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไทรงาม

297,000

โครงการต่อเติมขยาย
เขตถนนภายในตําบล 
โดยต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และผิวทางวัสดุคัด
เลือก(หินผุ) ซอยไส
ไหม

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

49,000

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลกันตัง
ใต้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 9,852,790 560,000 10,000 489,000 240,000 5,414,350 1,242,820 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

49,000

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลกันตัง
ใต้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 962,000 962,000

รวม 3,199,000 125,600 10,696,440 32,000,000
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