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ค าแถลงงบประมาณ   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 
 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้  จึงขอ ชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถา นะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้ 
 1.  สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6  ณ วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  ก.  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
   1.1. 1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 24,940,586.80  บาท  
   1.1.2  เงินสะสม     4,609,890.33 บาท  
   1.1. 3  ทุนส ารองเงินสะสม   9,610,268.81 บาท  
   1.1. 4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  5  โครงการ 
             โครงการรวม   5,721,100    บาท 
   1.1. 5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน   5   โครงการ 
             โครงการรวม  1,940,000    บาท 
   1.1. 6  เงินกู้คงค้าง    -   บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2556  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2556 
  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น     18,383,444.85  บาท  ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร      85,429.10  บาท  
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    3,140.26 บาท  
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      87,783.97  บาท  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  72,335.00 บาท  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     67,150.00 บาท  
   หมวดรายได้จากทุน       0 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร         11,148,891.52    บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           6,918,715.00 บาท  
  (2)    เงินอุดหนุนทั่วไป (ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)     0 บาท 
  (3 )    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ส าหรับสนับสนุนการสร้างสวัสดิการ 
                      ให้แก่คนพิการ)              522,000.00 บาท  
  (4)    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการสร้างหลักประกันรายได้  
                      แก่ผู้สงูอายุ)           5,841,600.00  บาท 
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  ( 5)   รายจ่ายจริง  จ านวน  9,757,422.55   บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง        502,693.00  บาท  
   งบบุคลากร              4,317,266.00 บาท  
   งบด าเนินการ              3,076,408.55 บาท 
   งบลงทุน          794,255.00  บาท  
   งบรายจ่ายอื่น                              0 บาท 
   งบเงินอุดหนุน              1,066,800.00 บาท 
  ( 6)    รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,362,554.67 บาท  
  (7)    มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    701,849.00 บาท 
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    ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

2.1  รายรับ 
   

รายได้ 
 รายรับจริง ปี 

2555  
 ประมาณการปี 

2556  
 ประมาณการปี 

2557  

รายได้จัดเก็บ       

            หมวดภาษีอากร 108,425.28 111,500.00 111,500.00 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 81,011.82 159,000.00 160,000.00 

            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 114,735.40 80,000.00 80,000.00 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 204,915.00 350,000.00 300,000.00 

            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,406.00 70,000.00 70,000.00 
            หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 570,493.50 770,500.00 721,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต. 
               หมวดภาษีจัดสรร 11,757,112.19 11,620,000.00 12,578,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต. 11,757,112.19 11,620,000.00 12,578,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. 

               หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,761,063.00 8,109,500.00 8,200,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการสร้างหลักประกันรายได ้ 5,565,300.00 - - 
                            แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง 518,500.00 - - 
                            สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 

   เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 30,000.00 - - 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) - - - 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. 11,874,863.00 8,109,500.00 8,200,000.00 

รวม 24,202,468.69 20,500,000.00 21,500,000.00 
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    ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

2.2  รายจ่าย 
   

งบ 
รายจ่ายจริง ปี 

2555 
ประมาณการ

รายจ่าย 
ประมาณการ

รายจ่าย 

  
ปี 2556 ปี 2557 

จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง 3,935,359.40 1,028,840.00 893,100.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 6,006,367.00 7,158,980.00 8,495,600.00 
            และค่าจ้างช่ัวคราว) 

         งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย - 8,863,580.00 8,848,300.00 
       และวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

         งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและ 5,817,006.26 1,203,200.00 596,000.00 

            สิ่งก่อสร้าง) 
         งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 1,297,000.00 - 20,000.00 

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 773,146.11 2,245,400.00 2,647,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,828,878.77 20,500,000.00 21,500,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ส่วนที่  2 
 
 

ข้อบัญญัต ิ
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 

ของ 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
 

ด้าน  ยอดรวม  

ด้านบริหารงานทั่วไป   

           แผนงานบริหารงานทั่วไป                     9,617,740  

           แผนงานการรักษาความสงบภายใน                         50,000  

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

           แผนงานสาธารณสุข                       140,000  

           แผนงานเคหะและชุมชน                     3,405,540  

           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                       855,000  

           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       350,000  

           แผนงานสังคมสงเคราะห ์                       693,100  

           แผนงานการศึกษา                     3,835,520  

ด้านการเศรษฐกิจ   

           แผนงานการเกษตร                         10,000  

           แผนงานการพาณิชย ์                     1,650,000  

ด้านการด าเนินงานอื่น   

           แผนงานงบกลาง                       893,100  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              21,500,000  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งบ/งาน  งานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   รวม  

งบบุคลากร                   4,397,340                1,466,400     5,863,740  
งบด าเนินการ                   2,852,000                  661,000     3,513,000  
งบลงทุน                     175,000                    46,000        221,000  
งบรายจ่ายอื่น                       20,000   0         20,000  
งบเงินอุดหนุน  0   0   0  

รวม                   7,444,340  
              

2,173,400     9,617,740  

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งบ/งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม  

งบด าเนินการ                                                    50,000         50,000  
รวม                                                    50,000         50,000  

    แผนงานการศึกษา 
   

งบ/งาน 
 งานบริหารทั่วไป   

 งานระดับก่อนวัย
เรียน    รวม  

 เกี่ยวกับการศึกษา   และประถมศึกษา  

งบบุคลากร                     509,420   0        509,420  
งบด าเนินการ                     584,500                1,215,600     1,800,100  
งบลงทุน                       94,000   0         94,000  
งบรายจ่ายอื่น  0   0   0  
งบเงินอุดหนุน  0                1,432,000     1,432,000  

รวม                   1,187,920  
              
2,647,600     3,835,520  
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    แผนงานสาธารณสุข 
  งบ/งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม  

งบด าเนินการ                                                    80,000         80,000  
งบเงินอุดหนุน                                                    60,000         60,000  

รวม                                                  140,000        140,000  

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  งบ/งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม  

งบบุคลากร                                                  422,900        422,900  
งบด าเนินการ                                                  240,200        240,200  
งบลงทุน                                                    30,000         30,000  
งบรายจ่ายอื่น  0   0  
งบเงินอุดหนุน  0   0  

รวม                                                  693,100        693,100  

    แผนงานเคหะและชุมชน 
  งบ/งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม  

งบบุคลากร                                                1,699,540     1,699,540  
งบด าเนินการ                                                1,455,000     1,455,000  
งบลงทุน                                                  251,000        251,000  
งบเงินอุดหนุน                                                         -                 -    

รวม                                                3,405,540     3,405,540  

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งบ/งาน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   รวม  

งบด าเนินการ                                                  270,000        270,000  
งบเงินอุดหนุน                                                    80,000         80,000  

รวม                                                  350,000        350,000  
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    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

งบ/งาน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  

 งานกีฬาและนันทนาการ   รวม  
 การศาสนาและนันทนาการ  

งบด าเนินการ                     200,000                  580,000        780,000  
งบเงินอุดหนุน                       40,000                    35,000         75,000  

รวม                     240,000                  615,000        855,000  

    แผนงานการเกษตร 
   งบ/งาน  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้  รวม  

งบด าเนินการ                                                    10,000         10,000  
งบเงินอุดหนุน  0   0  

รวม                                                    10,000         10,000  

    แผนงานการ
พาณิชย์ 

   งบ/งาน  งานกิจการประปา   รวม  
งบด าเนินการ                                                  650,000        650,000  
งบเงินอุดหนุน                                                1,000,000     1,000,000  

รวม                                                1,650,000     1,650,000  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546   
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอกันตัง  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  255 7  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   
23,600,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,938,370 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 135,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานสาธารณสุข 150,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,694,880 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 905,000 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 293,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 720,420 
     แผนงานการศึกษา 3,339,660 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร 10,000 
     แผนงานการพาณิชย์ 730,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 683,670 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,600,000 
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 รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

    

ประเภทหมวดรายรับ 

 รายรับจริง   ประมาณการ   

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

   ณ วันที ่ 10 มิ.ย. 2556    

หมวดภาษีอากร       

            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        62,529.17                  53,251.00              55,000.00  

            ภาษีบ ารุงท้องที ่        25,251.07                  18,104.89              25,000.00  

            ภาษีป้าย          1,824.00                   1,005.00                1,500.00  

            อากรรังนกอีแอ่น        18,821.04                   1,200.00              30,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร      108,425.28                 73,560.89            111,500.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       

            ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                   -                              -                           -    

            ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก             400.00                            -                           -    

            ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             902.52                      331.01                5,000.00  

            ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ          2,060.00                   2,000.00                2,000.00  

            ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน             475.30                        97.00                  500.00  

            ค่าปรับผิดสัญญา          7,504.00                            -                30,000.00  

            ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          1,420.00                      260.00                1,000.00  

            ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                   -                              -                           -    

            ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล          1,020.00                            -                           -    

            ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล        68,100.00                            -              121,000.00  

            ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์             150.00                      300.00                  500.00  

            ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ        68,250.00                      150.00                         -    

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      150,281.82                   3,138.01            160,000.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

            ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่  -   -   -  

            ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       114,735.40                  54,047.03              80,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน       114,735.40                  54,047.03              80,000.00  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์       

            รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์       204,915.00                  54,294.00            300,000.00  

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์       204,915.00                  54,294.00            300,000.00  
 
 
. 
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ประเภทหมวดรายรับ 

 รายรับจริง   ประมาณการ   

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

   ณ วันท่ี  10 มิ.ย. 2556    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
   

            ค่าขายแบบแปลน 8,100.00 25,300.00 50,000.00 

            รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 53,306.00 30,150.00 20,000.00 

            เงินที่มีผู้อุทิศให้ - - - 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,406.00 55,450.00 70,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร 
   

            ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - 

            ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,176,317.50 1,960,725.87 5,238,500.00 

            ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 2,445,385.04 2,371,320.25 2,500,000.00 

            ภาษีธุรกิจเฉพาะ 85,542.72 171,545.06 200,000.00 

            ภาษีสุรา 1,166,506.33 528,125.23 1,200,000.00 

            ภาษีสรรพสามิต 2,096,323.11 1,257,561.78 2,500,000.00 

            ค่าภาคหลวงแร่ 22,277.75 216,468.61 230,000.00 

            ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 95,825.74 32,737.46 60,000.00 

            ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  667,914.00 303,230.64 650,000.00 

            ค่าธรรมเนียมว่าด้วยน้ าบาดาล 1,020.00 - - 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,757,112.19 6,841,714.90 12,578,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

            เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ  5,761,063.00 6,918,715.00 8,200,000.00 

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
   

            เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารเสริม (นม)) 811,580.00 776,569.00 - 

            เงินอุดหนุนทั่วไป (ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) - - - 

            เงินอุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจ (ส าหรับพัฒนา อปท. 1,866,424.30 - - 

กรณีเร่งด่วน) 
   

            เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 30,000.00 - - 

            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ส าหรับสนับสนุนการสร้าง 518,500.00 522,000.00 - 

สวัสดิการให้แก่คนพิการ) 
   

            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) 5,565,300.00 5,841,600.00 - 

            เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรร 1,924,592.92 1,560,210.00 - 

จะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.) 
   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,477,460.22 15,619,094.00 8,200,000.00 

รวมทุกหมวด 28,874,335.91 22,701,298.83 21,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น   21,500,000 บาท แยกเป็น 
 

       รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร 
 

รวม 111,500 บาท 

 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 55,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะเก็บได ้

 

 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน 25,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ภาษีป้าย 

 
จ านวน 1,500 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 30,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 160,000 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ านวน 0 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจดัเก็บได ้

  

 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 500 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 121,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 500 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้

  

 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตอื่น ๆ และค่าปรับอื่น ๆ  จ านวน 2,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได ้
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       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 

รวม 80,000 บาท 

 
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน 0 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ 

   
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 80,000 บาท 

  
ประมาณการโดยค านวณจากยอดเงินฝาก 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท 

 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 300,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

รวม 70,000 บาท 

 
ค่าขายแบบแปลน 

 
จ านวน 50,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะ 

   
 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 0 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ 

   
 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จ านวน 20,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ 

   
 

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
 

จ านวน 0 บาท 

  
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ 

   
       รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       หมวดภาษีจัดสรร 
 

รวม 12,578,500 บาท 

 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จ านวน 0 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่า
จะได้รับจัดสรร 

   
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 5,238,500 บาท 

  
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ 

   
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น 1 ใน 9 จ านวน 2,500,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่า 

   
 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

จ านวน 200,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่า 

   
 

ภาษีสุรา 
 

จ านวน 1,200,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่า 

   
 

ภาษีสรรพสามิต 
 

จ านวน 2,500,000 บาท 

  
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่า 
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ค่าภาคหลวงแร่ 
 

จ านวน 230,000 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

   
 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

   

 

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ จ านวน 0 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

   

 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 650,000 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

   
 

ค่าธรรมเนียมว่าด้วยน้ าบาดาล จ านวน 0 บาท 

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 

   
       รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

รวม 8,200,000 บาท 

 

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 8,200,000 บาท 

 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

   

  

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานบริหารงานทั่วไป        

งานบริหารงานทั่วไป       

    งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

       เงินเดือนนายก/รองนายก       514,080.00  337,110.00  514,080.00  

       เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก         42,120.00  31,150.00  42,120.00  

       เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         42,120.00  31,150.00  42,120.00  

       เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.         86,400.00  64,400.00  86,400.00  

       เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.     1,106,477.00  831,600.00  1,108,800.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     1,791,197.00  1,295,410.00  1,793,520.00  

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

       เงินเดือนพนักงาน     1,161,174.00  982,408.00  1,490,220.00  

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       168,151.00  107,856.00  244,560.00  

       เงินประจ าต าแหน่ง         42,000.00  53,719.00  151,200.00  

       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       119,880.00  95,300.00  139,560.00  

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง         44,645.00  39,700.00  50,880.00  

       ค่าจ้างพนักงานจ้าง       614,993.00  334,890.00  370,080.00  

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       242,207.00  149,140.00  157,320.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     2,393,050.00  1,763,013.00  2,603,820.00  

รวมงบบุคลากร    4,184,247.00  3,058,423.00  4,397,340.00  

     งบด าเนินการ       

     ค่าตอบแทน       

       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.       556,814.00                    -    400,000.00  

       ค่าเบี้ยประชุม                    -                      -                        -    

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    -    43,260.00  45,000.00  

       ค่าเช่าบ้าน         34,950.00  61,000.00  96,000.00  

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         18,437.00  25,922.00  50,000.00  

       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         68,493.00  114,427.00  150,000.00  

       ค่าตอบแทน อปพร.ปฏิบัติงานฯ                    -                      -                        -    

รวมค่าตอบแทน       678,694.00  244,609.00  741,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

     ค่าใช้สอย       

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

           -  ค่าบอกรับวารสาร         47,900.00         32,380.00            51,000.00  

           -  ค่าโฆษณาและเผยแพร ่           9,791.00         69,290.00            80,000.00  

           -  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ           3,271.00           2,022.00            10,000.00  

           -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ         20,000.00                    -              25,000.00  

           -  ค่าเบี้ยประกันภัย         22,060.19         22,060.19            50,000.00  

       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

           -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล         63,421.00         21,463.00            30,000.00  

           -  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ         19,630.00         16,115.00            30,000.00  

           -  ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่าง ๆ (รัฐพิธี)         16,073.00         30,228.00            50,000.00  

           -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ         69,800.00       285,950.00          180,000.00  

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

           -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปฯ                    -                      -            400,000.00  

           -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ       219,915.00       136,420.00          180,000.00  

           -  โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ                    -                      -              60,000.00  

           - โครงการปกป้องสถาบันฯ                    -                      -              50,000.00  

           - โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. (ประชาคม)           6,888.00                    -              15,000.00  

           - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร                    -                      -              20,000.00  

การซ้ือหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                     -                      -      

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง       

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         28,677.81         27,135.07            80,000.00  

รวมค่าใช้สอย       527,427.00       643,063.26       1,311,000.00  

     ค่าวัสด ุ       

       วัสดุส านักงาน         58,687.00         30,634.00            80,000.00  

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ                    -                      -              15,000.00  

       วัสดุงานบ้านงานครัว           3,859.00           4,770.00            20,000.00  

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    -             2,700.00             5,000.00  

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       205,268.20       179,583.70          250,000.00  

       วัสดุกีฬา         77,929.00                    -      

       วัสดุคอมพิวเตอร ์         54,890.00         30,720.00            80,000.00  

รวมค่าวัสด ุ       400,633.20       248,407.70          450,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

     ค่าสาธารณูปโภค       

       ค่าไฟฟ้า       122,064.90       132,846.95          200,000.00  

       ค่าโทรศัพท์           7,825.99           7,792.29            20,000.00  

       ค่าไปรษณีย์                    -                      -               5,000.00  

       ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม         15,196.88           4,719.24    

           - เว็บไซต์                    -                      -              25,000.00  

           - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง                    -                      -            100,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค       145,087.77       145,358.48          350,000.00  

รวมงบด าเนินการ    1,751,841.97    1,281,438.44       2,852,000.00  

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์ส านักงาน         33,700.00         40,200.00    

           -  ค่าติดต้ังโทรศัพท์                    -                      -              50,000.00  

           -  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด                    -                      -              25,000.00  

       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่         29,900.00                    -      

       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                    -                      -      

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    -           57,000.00    

           -  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                    -                      -                        -    

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    -                      -      

       ครุภัณฑ์ส านักงาน                    -                      -      

           -  จัดซื้อเครื่องรับโทรสารกระดาษธรรมดา                    -                      -                        -    

       ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       808,000.00         78,500.00    

       ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน             100,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ ์       871,600.00       175,700.00          175,000.00  

รวมงบลงทุน       871,600.00       175,700.00          175,000.00  

     งบรายจ่ายอ่ืน       

     รายจ่ายอ่ืน       

      - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ                    -                      -              20,000.00  

พัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง       

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง       

รวมรายจ่ายอ่ืน                    -                      -              20,000.00  

รวมงบรายจ่ายอ่ืน                    -                      -              20,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร)         20,000.00         20,000.00                      -    

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ                    -                      -                        -    

รวมเงินอุดหนุน         20,000.00         20,000.00                      -    

รวมงบเงินอุดหนุน         20,000.00         20,000.00                      -    

รวมงานบริหารทั่วไป    6,827,688.97     4,535,561.44       7,444,340.00  

     งานบริหารงานคลัง       

         งบบุคลากร       

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

             เงินเดือนพนักงาน       417,555.00       271,235.00          658,000.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         39,160.00         59,140.00          108,000.00  

             เงินประจ าต าแหน่ง                    -                      -              42,000.00  

             ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       149,340.00       115,810.00          160,000.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า         14,923.00         19,190.00            23,400.00  

             ค่าจ้างพนักงานจ้าง       207,240.00       247,170.00          351,000.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         36,000.00         85,380.00          124,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       864,218.00       797,925.00       1,466,400.00  

รวมงบบุคลากร       864,218.00       797,925.00       1,466,400.00  

         งบด าเนินการ       

         ค่าตอบแทน       

             เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานฯ       250,000.00                    -            280,000.00  

             ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ                    -           32,340.00            20,000.00  

             ค่าเช่าบ้าน         36,000.00         34,500.00            80,000.00  

             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           3,874.00                    -               6,000.00  

             เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล           2,458.00           2,929.00            30,000.00  

รวมค่าตอบแทน       292,332.00         69,769.00          416,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

         ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

                - ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร ่           2,590.00                    -              10,000.00  

                - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                    -                      -              30,000.00  

             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

                - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล         30,000.00         30,000.00            10,000.00  

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         26,990.00         23,981.00            50,000.00  

       รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         19,740.00           4,180.00            30,000.00  

รวมค่าใช้สอย         79,320.00         58,161.00          130,000.00  

     ค่าวัสด ุ       

       วัสดุส านักงาน         55,592.55         38,313.50            50,000.00  

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           1,593.00           1,077.72            30,000.00  

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                    -                      -               5,000.00  

       วัสดุคอมพิวเตอร ์         45,650.00         22,200.00            20,000.00  

รวมค่าวัสด ุ       102,835.55         61,591.22          105,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       

       ค่าไปรษณีย์           3,841.00           4,288.00            10,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค          3,841.00          4,288.00            10,000.00  

รวมงบด าเนินการ       478,328.55       193,809.22          661,000.00  

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์ส านักงาน                    -             8,500.00    

           -  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 3-5 จ านวน 1 ชุด                    -                      -               6,000.00  

           -  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 2 ตู ้                    -                      -              10,000.00  

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    -                      -                        -    

           -  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟ                    -                      -              30,000.00  

      ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน                    -           20,000.00    

รวมค่าครุภัณฑ ์                    -           28,500.00            46,000.00  

รวมงบลงทุน                    -           28,500.00            46,000.00  

รวมงานบริหารงานคลัง     1,342,546.55     1,020,234.22       2,173,400.00  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป    8,170,235.52     5,555,795.66       9,617,740.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - ค่าใช้จ่ายในการฝึก อปพร.       184,654.40                    -                        -    

                - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการ อปพร.          14,868.00         10,000.00            50,000.00  

รวมค่าใช้สอย       199,522.40         10,000.00            50,000.00  

รวมงบด าเนินการ       199,522.40         10,000.00            50,000.00  

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                    -           75,000.00                      -    

       ครุภัณฑ์ดับเพลิง                    -             6,300.00                      -    

       ครุภัณฑ์อื่น       

           -  แผงกั้น                    -           86,000.00                      -    

           -  ไฟฉายนิรภัย                    -             6,200.00                      -    

รวมค่าครุภัณฑ ์                    -         173,500.00                      -    

รวมงบลงทุน                    -         173,500.00                      -    

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนส่วนราชการ         13,000.00         13,000.00                      -    

รวมเงินอุดหนุน         13,000.00         13,000.00                      -    

รวมงบเงินอุดหนุน         13,000.00         13,000.00                      -    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       212,522.40       196,500.00            50,000.00  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์ดับเพลิง         74,800.00                    -                        -    

รวมค่าครุภัณฑ ์         74,800.00                    -                        -    

รวมงบลงทุน         74,800.00                    -                        -    

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         74,800.00                    -                        -    

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน       287,322.40       196,500.00            50,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

        

        

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

     งบบุคลากร       

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

             เงินเดือนพนักงาน                    -           24,480.00          162,420.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    -             5,520.00            24,000.00  

             เงินประจ าต าแหน่ง                    -                      -              35,000.00  

             ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                    -                      -                        -    

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า                    -                      -                        -    

             ค่าจ้างพนักงานจ้าง                    -           82,600.00          164,160.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                    -           37,400.00          123,840.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                    -         150,000.00          509,420.00  

รวมงบบุคลากร                    -         150,000.00          509,420.00  

         งบด าเนินการ       

         ค่าตอบแทน       

             เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานฯ                    -                      -            100,000.00  

             ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ                    -           17,640.00            20,000.00  

             ค่าเช่าบ้าน                    -                      -              30,000.00  

             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    -                      -               5,000.00  

             เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                    -                      -              20,000.00  

รวมค่าตอบแทน                    -           17,640.00          175,000.00  

         ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

                - ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                    -                      -               5,000.00  

                - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                    -                      -               5,000.00  

                - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                    -                      -              14,500.00  

             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     -      

                - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล                    -                      -               5,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  (03)       

                - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    -                      -              30,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                    -                      -              30,000.00  

                - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       179,038.00       192,657.00          180,000.00  

       รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                     -                      -              20,000.00  

รวมค่าใช้สอย       179,038.00       192,657.00          289,500.00  

     ค่าวัสดุ       

       วัสดุส านักงาน                    -                      -              30,000.00  

       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    -                      -              10,000.00  

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    -                      -              10,000.00  

       วัสดุงานบ้านงานครัว           9,765.00                    -              30,000.00  

       วัสดุคอมพิวเตอร์                    -           10,620.00            30,000.00  

รวมค่าวัสดุ           9,765.00         10,620.00          110,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       

       ค่าไฟฟ้า                    -                      -              10,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค                    -                      -              10,000.00  

รวมงบด าเนินการ      188,803.00       220,917.00          584,500.00  

     ค่าครุภัณฑ์       

       ครุภัณฑ์ส านักงาน       

           -  โต๊ะท างานระดับ 6 จ านวน 1 ชุดพร้อมเก้าอี้                    -                      -               8,000.00  

           -  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้                    -                      -              10,000.00  

           -  จัดซื้อชั้นวางเอกสาร                    -                      -               5,000.00  

       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

           -  จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง                    -                      -               7,500.00  

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

           -  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง                    -                      -               5,500.00  

       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

           -  จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง                     -                      -               8,000.00  

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    -           26,000.00    

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    -                      -              50,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ์                    -           26,000.00            94,000.00  

รวมงบลงทุน                    -           26,000.00            94,000.00  

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา       188,803.00       396,917.00       1,187,920.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

         ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

             โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       

                - โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       138,320.00       182,000.00          330,400.00  

                - โครงการจัดจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน (สมทบ 50%)         70,000.00         98,000.00            70,000.00  

                - โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน             500.00           5,000.00             5,000.00  

                - โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา         10,000.00         20,000.00            20,000.00  

                - โครงการวันบัณฑิตน้อย                    -                      -              20,000.00  

                - โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    -                      -               3,000.00  

รวมค่าใช้สอย       218,820.00       305,000.00          448,400.00  

     ค่าวัสด ุ       

              ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอาหารเสริม (นม)       

              - โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 

 

  
 

  

        118,300.00  

              - โรงเรียนบ้านจุปะ               85,540.00  

              - โรงเรียนบ้านแตะหร า       656,093.63       304,215.27          109,200.00  

              - โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม             338,520.00  

              - โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         59,246.56         41,540.00          115,640.00  

รวมค่าวัสด ุ       715,340.19       345,755.27          767,200.00  

รวมงบด าเนินการ       934,160.19       650,755.27       1,215,600.00  

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์การศึกษา         86,000.00                    -                        -    

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           8,900.00                    -                        -    

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    -                      -                        -    

รวมค่าครุภัณฑ ์         94,900.00                    -                        -    

รวมงบลงทุน         94,900.00                    -                        -    
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ                    -           10,000.00                      -    

             โครงการอาหารกลางวัน       

                 - โรงเรียนบ้านกันตังใต้       236,600.00       192,000.00          260,000.00  

                 - โรงเรียนบ้านจุปะ       158,600.00       132,600.00          188,000.00  

                 - โรงเรียนบ้านแตะหร า       197,600.00       192,400.00          240,000.00  

                 - โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม       460,200.00       439,400.00          744,000.00  

             อุดหนุนโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน         20,000.00                    -                        -    

รวมเงินอุดหนุน     1,073,000.00       966,400.00       1,432,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน     1,073,000.00       966,400.00       1,432,000.00  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     2,102,060.19     1,617,155.27       2,647,600.00  

รวมแผนงานการศึกษา    2,290,863.19     2,014,072.27       3,835,520.00  

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ       101,402.96         41,616.90            30,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า         15,000.00         25,000.00            30,000.00  

                - โครงการน้ ามันทอดซ้ า                    -                      -              20,000.00  

รวมค่าใช้สอย       116,402.96         66,616.90           80,000.00  

รวมงบด าเนินการ       116,402.96         66,616.90           80,000.00  

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนส่วนราชการ         60,000.00         60,000.00            60,000.00  

รวมเงินอุดหนุน         60,000.00         60,000.00            60,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน         60,000.00         60,000.00            60,000.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       176,402.96       126,616.90          140,000.00  

รวมแผนงานสาธารณสุข       176,402.96       126,616.90          140,000.00  
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แผนงาน/งาน 
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานสังคมสงเคราะห ์       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์       

     งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

     เงินเดือนพนักงาน                    -           66,540.00          180,600.00  

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    -             9,190.00            20,200.00  

     เงินประจ าต าแหน่ง                    -                      -              42,000.00  

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง                    -                      -            100,100.00  

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                    -                      -              80,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                    -           75,730.00          422,900.00  

รวมงบบุคลากร                    -           75,730.00          422,900.00  

     งบด าเนินการ       

     ค่าตอบแทน       

       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                    -                      -              70,200.00  

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    -             4,200.00            10,000.00  

       ค่าเช่าบ้าน                    -           12,000.00            30,000.00  

       เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                    -                      -              20,000.00  

รวมค่าตอบแทน                    -           16,200.00          130,200.00  

     ค่าใช้สอย       

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

             - ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                    -                      -               5,000.00  

             - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                    -                      -               5,000.00  

             - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                    -                      -               5,000.00  

       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

             - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                    -                      -              10,000.00  

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

             ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                    -                      -              20,000.00  

             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    -                      -              30,000.00  

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                    -                      -               5,000.00  

รวมค่าใช้สอย                    -                      -             80,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

     ค่าวัสด ุ       

       วัสดุส านักงาน                    -                      -              20,000.00  

       วัสดุคอมพิวเตอร ์                    -                      -              10,000.00  

รวมค่าวัสด ุ                    -                      -              30,000.00  

รวมงบด าเนินการ                    -           16,200.00          240,200.00  

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

       จัดซื้อคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ชุด                    -                      -              30,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ ์                    -                      -              30,000.00  

รวมงบลงทุน                    -                      -              30,000.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์                    -           91,930.00          693,100.00  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์                    -           91,930.00          693,100.00  

แผนงานเคหะและชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

     งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

             เงินเดือนพนักงาน                    -                      -            509,040.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    -                      -              36,000.00  

             เงินประจ าต าแหน่ง                    -                      -              42,000.00  

             ค่าจ้างพนักงานจ้าง       705,102.00       541,080.00          797,500.00  

             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       255,000.00       205,930.00          315,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       960,102.00       747,010.00       1,699,540.00  

รวมงบบุคลากร       960,102.00       747,010.00       1,699,540.00  

         งบด าเนินการ       

         ค่าตอบแทน       

             ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.       278,880.00                    -            280,000.00  

             ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ         18,360.00         47,160.00            30,000.00  

             ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง                    -                      -              30,000.00  

             ค่าเช่าบ้าน                    -                      -              26,000.00  

             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    -                      -              20,000.00  

             เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                    -                      -              20,000.00  

รวมค่าตอบแทน       297,240.00         47,160.00          406,000.00  



- 28 - 

แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง     ประมาณการ   

  
 ปี 2555  

 ปี 2556   ปี 2557  

   ณ 30 ม.ิย.2556    

         ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

                - ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย       157,990.00       128,934.00          300,000.00  

                - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน                    -             3,000.00            25,000.00  

                - ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป/แบบแปลนต่าง  ๆ          11,450.00           3,500.00            10,000.00  

ค่าเย็บเข้าเล่มปกต่าง ๆ ฯลฯ       

                - ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่สาธารณะในพื้นที ่           2,630.00                    -              10,000.00  

อบต.กันตังใต้       

                - ค่าจ้างเหมาบริการท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอื่น  ๆ           4,568.00                    -               7,000.00  

                - ค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.         40,000.00         40,000.00            12,000.00  

                - ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาของ อบต.กันตังใต้                    -                      -              10,000.00  

                - ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                    -                      -              10,000.00  

             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

                - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                    -                      -              10,000.00  

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         15,080.00           4,224.00            30,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน                    -                      -            100,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน                    -                      -              30,000.00  

             ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         11,120.00         13,334.25            30,000.00  

รวมค่าใช้สอย       242,838.00       192,992.25          584,000.00  

     ค่าวัสด ุ       

       วัสดุส านักงาน         12,329.00         15,392.00            20,000.00  

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         33,325.00                    -            150,000.00  

       วัสดุงานบ้านงานครัว         16,037.00           2,410.00            15,000.00  

       วัสดุก่อสร้าง   
 

  

                - ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง         61,900.00         23,631.50            50,000.00  

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           7,000.00                    -                        -    

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       140,281.00                    -            180,000.00  

       วัสดุคอมพิวเตอร ์         29,510.00         27,260.00            50,000.00  

รวมค่าวัสด ุ       300,382.00         68,693.50          465,000.00  

รวมงบด าเนินการ       840,460.00       308,845.75       1,455,000.00  
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แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง     ประมาณการ   

   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  
     ณ 30 ม.ิย.2556    

     งบลงทุน       

     ค่าครุภัณฑ ์       

       ครุภัณฑ์ส านักงาน       

           -  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน จ านวน 1 ตู ้                    -                      -               5,000.00  

           -  จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด                    -                      -              10,000.00  

       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                    -           99,000.00                      -    

       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                    -                      -                        -    

           -  จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง                    -                      -               7,500.00  

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       238,000.00                    -                        -    

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    -           36,200.00                      -    

           -  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง                    -                      -              25,000.00  

           -  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง                    -                      -               3,500.00  

       ครุภัณฑ์อื่น ๆ       

           -  ยางชะลอความเร็ว                    -           99,900.00                      -    

           -  กระจกโค้ง                    -           99,000.00                      -    

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       499,958.11                    -            200,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ ์       737,958.11       334,100.00          251,000.00  

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

           -  ปรับปรุงที่ท าการ อบต.       203,000.00                    -                        -    

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       203,000.00                    -                        -    

รวมงบลงทุน       940,958.11       334,100.00          251,000.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมชน     2,741,520.11    1,389,955.75       3,405,540.00  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน     2,741,520.11    1,389,955.75       3,405,540.00  
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แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

  
 ปี 2555  

 ปี 2556   ปี 2557  

   ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ                    -                      -              60,000.00  

                - กิจกรรมค่ายผู้น าเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด                    -                      -            100,000.00  

                - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี                    -                      -              30,000.00  

                - เสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนต าบลกันตังใต้                    -           12,092.00            20,000.00  

                - โครงการขับเคลื่อนสู่ต าบลสุขภาวะน่าอยู ่                    -                      -              50,000.00  

                - สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติของอ าเภอกันตัง                    -                      -              10,000.00  

ว่าด้วยเร่ืองโรคเอดส ์       

                - ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม                    -             3,821.00                      -    

                - โครงการ อบต.พบประชาชน         59,828.91                    -                        -    

รวมค่าใช้สอย        59,828.91         15,913.00          270,000.00  

รวมงบด าเนินการ        59,828.91         15,913.00          270,000.00  

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

                 - อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว         46,000.00                    -              80,000.00  

รวมเงินอุดหนุน         46,000.00                    -             80,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน         46,000.00                    -             80,000.00  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       105,828.91         15,913.00          350,000.00  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       105,828.91         15,913.00          350,000.00  
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แผนงาน/งาน 

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

 ป ี2555  
 ปี 2556   ปี 2557  

 ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

                - โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู ่         43,238.00         24,938.00            40,000.00  

                - โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน         13,250.00                    -              30,000.00  

                - โครงการสนับสนุนประเพณีเรือพระ         50,000.00         50,000.00          100,000.00  

                - โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ               30,000.00  

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะแสดงท้องถิ่น         50,000.00                    -                        -    

รวมค่าใช้สอย       156,488.00         74,938.00          200,000.00  

รวมงบด าเนินการ       156,488.00         74,938.00          200,000.00  

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ                    -           20,000.00                      -    

             เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน ์                    -                      -      

             อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด       

              - มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ                    -                      -              10,000.00  

              - มัสยิดบ้านแตะหร า                    -                      -              10,000.00  

              - มัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเค่ียม                    -                      -              20,000.00  

รวมเงินอุดหนุน                    -           20,000.00            40,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน                    -           20,000.00            40,000.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       156,488.00         94,938.00          240,000.00  

งานกีฬาและนันทนาการ       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายฯ       

                - โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด         84,134.00                    -            150,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา "พระยารัษฎาเกมส"์       194,483.00       716,457.00          200,000.00  

                - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันภายนอก       137,301.00       140,781.00          150,000.00  

รวมค่าใช้สอย       415,918.00       857,238.00          500,000.00  
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แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

  
 ปี 2555  

 ปี 2556   ปี 2557  

   ณ 30 ม.ิย.2556    

     ค่าวัสด ุ       

             วัสดุกีฬา                    -                      -              80,000.00  

รวมค่าวัสด ุ                    -                      -             80,000.00  

รวมงบด าเนินการ       415,918.00       857,238.00          580,000.00  

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น       

                 -  อุดหนุน อบต.นาเกลือ                    -                      -              35,000.00  

                 -  อุดหนุน อบต.บางเป้า         20,000.00                    -                        -    

                 -  อุดหนุน อบต.ย่านซ่ือ         50,000.00                    -                        -    

             เงินอุดหนุนส่วนราชการ          20,000.00                      -    

รวมเงินอุดหนุน         70,000.00         20,000.00            35,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน         70,000.00         20,000.00            35,000.00  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ       485,918.00       877,238.00          615,000.00  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       

                - ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะการแสดง         50,000.00         50,000.00                      -    

รวมค่าใช้สอย         50,000.00         50,000.00                      -    

รวมงบด าเนินการ         50,000.00         50,000.00                      -    

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         50,000.00         50,000.00                      -    

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       692,406.00     1,022,176.00          855,000.00  
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แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

  
 ปี 2555  

 ปี 2556   ปี 2557  

   ณ 30 ม.ิย.2556    

แผนงานการเกษตร       

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้       

     งบด าเนินการ       

     ค่าใช้สอย       

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า       

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)       

                - โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าบก                    -                      -              10,000.00  

รวมค่าใช้สอย                    -                      -              10,000.00  

รวมงบด าเนินการ                    -                      -              10,000.00  

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนส่วนราชการ                    -                      -                        -    

รวมเงินอุดหนุน                    -                      -                        -    

รวมงบเงินอุดหนุน                    -                      -                        -    

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้                    -                      -              10,000.00  

รวมแผนงานการเกษตร                    -                      -              10,000.00  

แผนงานการพาณิชย ์       

งานกิจการประปา       

     งบด าเนินการ       

     ค่าวัสด ุ       

       วัสดุก่อสร้าง       

                - ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)         42,764.00         32,814.00            50,000.00  

รวมค่าวัสด ุ         42,764.00         32,814.00            50,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       

       ค่าไฟฟ้า (กิจการประปา)       539,403.64       469,010.64          600,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค       539,403.64       469,010.64          600,000.00  

รวมงบด าเนินการ       582,167.64       501,824.64          650,000.00  
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แผนงาน/งาน  รายจ่ายจริง   ประมาณการ   

  
 ปี 2555  

 ปี 2556   ปี 2557  

   ณ 30 ม.ิย.2556    

     งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

             เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ                    -         380,606.49    

                - อุดหนุน อบจ.ตรัง โครงการขยายเขตประปา     2,000,000.00                    -         1,000,000.00  

ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ต าบลกันตังใต ้       

รวมเงินอุดหนุน     2,000,000.00       380,606.49       1,000,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน     2,000,000.00       380,606.49       1,000,000.00  

รวมงานกิจการประปา    2,582,167.64       882,431.13       1,650,000.00  

รวมแผนงานการพาณิชย ์    2,582,167.64       882,431.13       1,650,000.00  

แผนงานงบกลาง       

งบกลาง       

     งบกลาง       

             เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       163,009.00       131,362.00          251,100.00  

             เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์         72,000.00                    -              30,000.00  

             ส ารองจ่าย         85,987.11         66,920.00          150,000.00  

                  - สมทบกองทุนหลักประกันเพื่อสุขภาพ (สปสช.)       162,624.00       182,500.00            83,000.00  

                  - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี         99,000.00                    -              66,000.00  

                  - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท       106,420.00       114,920.00          180,000.00  

รวมงบกลาง       689,040.11       495,702.00          760,100.00  

     บ าเหน็จ/บ านาญ       

             เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ       107,526.00       123,905.00          133,000.00  

ส่วนท้องถิ่น       

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ       107,526.00       123,905.00          133,000.00  

รวมงบกลาง       796,566.11       619,607.00          893,100.00  

รวมแผนงานงบกลาง       796,566.11       619,607.00          893,100.00  

รวมทุกแผนงาน  17,843,312.84   11,914,997.71      21,500,000.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
 

หน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
---------- 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

*************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   7,494,340    บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี 00110) 

งานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี  00111)  รวม   7,444,340  บาท 
1.  งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)  รวม   4,397,340  บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (รหัสบัญชี  521000)  ตั้งไว้   1,793,520  บาท 
  1.1.1  เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี  210100)     ตั้งไว ้   514,080  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น  

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

  1.1.2  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200) ตั้งไว้ 42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

-  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. 1 อัตรา   เป็นเงิน     21,000  บาท 
-  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก อบต. 2 อัตรา   เป็นเงิน     21,120  บาท 

  1.1.3  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)   ตั้งไว ้ 42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

-  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. 1 อัตรา เป็นเงิน     21,000  บาท 
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. 2 อัตรา  เป็นเงิน     21,120  บาท  

  1.1.4  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (รหัสบัญชี  210400) ตั้งไว้  86,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา 
  1.1.5  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (รหัสบัญชี  210600)   ตั้งไว้ 1,108,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ 
  -  ประธานสภา อบต.  1 อัตรา       เป็นเงิน    134,640  บาท 
  -  รองประธานสภา อบต. 1 อัตรา    เป็นเงิน    110,160  บาท 
  -  สมาชิกสภา อบต. 9 อัตรา    เป็นเงิน    777,600  บาท  
  -  เลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา    เป็นเงิน      86,400  บาท 
 1.2  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว้   2,603,820  บาท 
  1.2.1  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้  1,490,220  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 8 อัตรา 
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  1.2.2  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  (รหัสบัญชี 220200) ตั้งไว้    244,560  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิม 
อ่ืน ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิ  ระเบียบ ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการหรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด     
  1.2.3  เงินประจ าต าแหน่ง  (รหัสบัญชี  220300)    ตั้งไว ้  151,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของปลัด อบต., รองปลัด อบต. , หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  
  1.2.4  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (รหัสบัญชี  220400)  ตั้งไว ้  139,560  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 อัตรา 
  1.2.5  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220500) ตั้งไว้ 50,880  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ให้แก่ลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 อัตรา 
  1.2.6  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220600)    ตั้งไว้ 370,080  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานส านักงานปลัด จ านวน 4 อัตรา  
  1.2.7  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)   ตั้งไว้ 157,320  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานส านักงานปลัด  
จ านวน 4 อัตรา ฯลฯ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ  
 

2.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)   รวม     2,852,000  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) ตั้งไว้   741,000  บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(รหัสบัญชี 310100)         ตั้งไว้ 400,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
  2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)  ตั้งไว ้ 45,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2.1.3  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)     ตั้งไว้ 96,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  2.1.4  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี 310500)  ตั้งไว้ 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
  2.1.5  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้   150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งบุคคล 
ในครอบครัว 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้ 1,311,000  บาท 
  2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี 320100)  ตั้งไว้   216,000  บาท 
 -  ค่าบอกรับวารสาร       ตั้งไว้     51,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ หนังสือระเบียบกฎหมาย และหนังสือต่าง ๆ 
ฯลฯ  ไว้ในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ 
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 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้  80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   เช่น   การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล , สปอตโฆษณา , ผลิตแผ่น  CD หรือ  VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
 - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น  ข้อบัญญัติต่าง ๆ ฯลฯ 
   - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ     ตั้งไว้  25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ฯลฯ 
   - ค่าเบี้ยประกัน      ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคสมัครใจที่มีลักษณะ
การใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินและหรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้ 290,000  บาท   
 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  30,000  บาท  

เพ่ือจ่าย เป็น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดูงาน 
    -  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม    ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น   ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการหรือเอกชน  
    -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี     ตั้งไว้   50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ 
    -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    ตั้งไว้  180,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่า ธรรมเนียมและ   ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต .  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง    
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  2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (รหัสบัญชี  
320300)   ตั้งไว้  725,000  บาท 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับเลือกตั้ง 
ส.ส. และ สว.           ตั้งไว้  400,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง  อบต.  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณี
แทนต าแหน่งว่าง) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาตามท่ี
กฎหมายก าหนด  เช่น  จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้ง   ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเลือกตั้ง   
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้  180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   และผู้ที่ อบต. มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราชการในงาน
เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ   ตั้งไว้  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศ นศึกษาดูงานโดยน าคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   ลูกจ้างประจ า  
พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน    
   - ค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
   - โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต.    ตั้งไว้  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าด าเนินงานการประชุม/ จัดเตรียมกระบวนการในการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน /ต าบล  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม    
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการ  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง      ตั้งไว้  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

  2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (รหัสบัญชี 320400)  ตั้งไว้  80,000  บาท 
   -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตั้งไว้ 80,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน  5,000.-บาท   
เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 
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 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้  450,000   บาท 
  2.3.1  วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)   ตั้งไว้    80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  
ตรายาง  ธงชาติ ฯลฯ      
  2.3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)   ตั้งไว้    15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  
  2.3.3  วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)   ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  น้ ายาล้างจาน  ฯลฯ  ส าหรับใช้ใน 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล       
  2.3.4  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ตั้งไว ้    5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะ   เช่น   แบตเตอรี่  ยางใน – ยางนอก ปะยาง  ฯลฯ   
  2.3.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้  250,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล   น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ   
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดเบา รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลและเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชต่าง ๆ ที่เข้าท าประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล   
  2.3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)  ตั้งไว้     80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษไข  กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์  ผงหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นดิสก์   โปรแกรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)   ตั้งไว้ 350,000  บาท 
  2.4.1  ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี  340100)    ตั้งไว้   200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และอาคารทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้    
  2.4.2  ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)   ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
  2.4.3  ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)   ตั้งไว้       5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ส าหรับกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4.4  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)  ตั้งไว้  125,000  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์       ตั้งไว้    25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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3.  งบลงทุน  รวม    175,000   บาท  
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้   175,000  บาท  
  3.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410400)  ตั้งไว้  75,000  บาท 
   -  ค่าติดตั้งโทรศัพท ์    ตั้งไว้  50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
   -  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด    ตั้งไว้  25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จ านวน 1 เครื่อง (ตามราคาท่ีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด)  
       

  3.1.2  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800) ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  

4.  งบรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญชี  550000)  รวม   20,000   บาท  
 4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (รหัสบัญชี  551000) ตั้งไว้    20,000   บาท  
  4.1.1  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้าง  (รหัสบัญชี 510100) ตั้งไว้  20,000  บาท 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00121) รวม   50,000  บาท 
1.  งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)   รวม   50,000  บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้  50,000  บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(รหัสบัญชี 320300) 
    - โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ อปพร. ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม       
ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

หน่วยงาน   กองคลัง                        
---------- 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

************************************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2 ,173,400  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110) 

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)    ตั้งไว้รวม      2,173,400 บาท 
1. งบบุคลากร (520000)   ตั้งไว้รวม      1,466,400 บาท    แยกเป็น 
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)   ตั้งไว้รวม     1,466,400 บาท   แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  ตั้งไว้   658,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา  
  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)  ตั้งไว้   108,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม พสร. (พ้ืนที่พิเศษ)  ให้แก่ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา และเงินเพ่ิม          
ค่าครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  
  1.1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง    ตั้งไว้     42,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 อัตรา   
  1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)  ตั้งไว้   160,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  

  1.1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้าง  (220500)    ต้ังไว้     23,400  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ฯลฯ ตามสิทธิระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ 
ก.อบต.ก าหนด ให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  

1.1.6 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)  ตั้งไว้    351,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองคลัง จ านวน 4 อัตรา ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,
หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด   
  1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)  ตั้งไว้  124,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ จ านวน 4 อัตรา  ฯลฯ  ตามสิทธิระเบียบข้อกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนด   
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2. งบด าเนินการ (530000)        ตั้งไว้รวม 661,000  บาท   แยกเป็น 

 2.1 ค่าตอบแทน (531000)            ตั้งไว้รวม  416,000  บาท  แยกเป็น 

  2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)           ตั้งไว้  280,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ พนักงานส่วน
ต าบล, ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
  2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ผู้มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว 

  2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)                       ตั้งไว้   80,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

  2.1. 4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้    6,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าที่สามารถเบิกได้   

  2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว้   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
       

2.2  ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม   130,000  บาท แยกเป็น  

  2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้  40,000 บาท 
-  ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ต้ังไว้  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
 -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
  2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  10,000  บาท 
 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้  10,000  บาท  
เพ่ือจ่าย เป็น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดูงาน 

  2.2. 3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(320300)   ตั้งไว้   50,000 บาท 

 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
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  2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น วงเงินไม่เกิน 5,000  บาท   
 

2.3  ค่าวัสดุ (533000)  ตั้งไว้รวม   105,000  บาท   แยกเป็น 

  2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)                       ต้ังไว้   50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ฯลฯ 
  2.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)          ตั้งไว้   30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก ยางใน เป็นต้น 
  2.3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้     5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มไสลด์  
แถบบันทึกเสียง  หรือภาพยนตร์  วิดีโอเทป แผนซีดี รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
  2.3. 4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                  ตั้งไว้   20,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม   10,000  บาท   แยกเป็น 

  2.4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์  (340400)              ตั้งไว้   10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ส าหรับกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
 

3. งบลงทุน  (540000)       ตั้งไว้รวม    46,000  บาท   แยกเป็น 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)          ตั้งไว้รวม  46,000 บาท  แยกเป็น 
      3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)   ตั้งไว้  36,000 บาท    

   1)  ค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ี ระดับ 3-5  จ านวน 1 ชุด    ตั้งไว้  6,000  บาท 
                           2)  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้  ตั้งไว้ 10,000 บาท         
  3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     ตั้งไว้  30,000 บาท    
   1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟ ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในกองคลัง การจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินงานพัสดุงานจัดเก็บรายได้และอ่ืนๆ  
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
 

หน่วยงาน   กองช่าง                 
---------- 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

**************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     5,055,540  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม        3,405,540  บาท 
 1.  งบบุคลากร      รวม       1,699,540  บาท 
  1. 1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)(522000) รวม       1,699,540  บาท 

   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)  ตั้งไว้  509,040  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา   
   1.1.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน(220200) ตั้งไว้    36,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนต าบล เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมอ่ืน   ฯลฯ  
จ านวน 2 อัตรา ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 
   1.1.3  เงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้    42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง 
   1.1.4  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้   797,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการ  
หรือ ก.อบต.ก าหนด จ านวน 10 อัตรา 

   1.1.5  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   315,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  ตามสิทธิระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ  
ก.อบต. ก าหนด  จ านวน 10 อัตรา 
       
 2.  งบด าเนินการ (530000)     ตั้งไว้ 1,455,000  บาท 
  2.1  หมวดค่าตอบแทน  (531000)   ตั้งไว้    406,000  บาท 

2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100)                                                          ตั้งไว ้ 280,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
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   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)  ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีค าสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว 
   2.1.3  ค่าเช่าบ้าน (310400)     ตั้งไว้  26,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

   2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าที่สามารถเบิกได้   

   2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 

2.1.6  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ  
 

2.2  ค่าใช้สอย (532000)     ตั้งไว้  584,000  บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้  384,000  บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย   ตั้งไว้    300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
  -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้      25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
  -  ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป แบบแปลนต่าง ๆ  ตั้งไว้      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลนต่าง ๆ ค่าเย็บปกเข้าเล่มปกต่าง ๆ ฯลฯ 
  -  ค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่สาธารณะในพื้นที่ อบต.กันตังใต้ 
        ต้ังไว้      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ 
 -  ค่าจ้างเหมาบริการท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอ่ืน ๆ 
        ต้ังไว้       7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าป้ายประชาสัมพันธ์และท าป้ายอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  -  ค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต. ตั้งไว้      12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถางหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.กันตังใต้  ฯลฯ 
  -  ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาของ อบต.กันตังใต้  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาของ อบต.กันตังใต้ ฯลฯ 
   -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้      10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   เช่น   การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล , สปอตโฆษณา , ผลิตแผ่น  CD หรือ  VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
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2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้ 10,000  บาท   
 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 10,000  บาท  

เพ่ือจ่าย เป็น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดูงาน 

2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ 
(รหัสบัญชี  320300)   ตั้งไว้  160,000  บาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   และผู้ที่ อบต. มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราชการในงาน
เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตั้งไว้ 100,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
    - ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน  ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังเมืองชุมชน การพัฒนาบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดท าผังเมืองรวม/ชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองและองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองรวม/ชุมชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)   ตั้งไว้    30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
(เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ฯลฯ 
 

  2.3  ค่าวัสดุ (533000)     รวม  465,000  บาท 
   2.3.1  ค่าวัสดุส านักงาน  (330100)  ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัดฯลฯ  

   2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  ตั้งไว้   150,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟ สายไฟ  ปลั๊กไฟ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตต าบล 
   2.3.3  วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   ตั้งไว้   15,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผังซักฟอก แก้วน้ า จานรอง ชุดกาแฟ  กระติกน้ าร้อน  
กล่องพลาสติกส าหรับเก็บถ้วนจาน  ฯลฯ 
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2.3.4  วัสดุก่อสร้าง(330600)   ตั้งไว้     50,000  บาท 
 -  ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตั้งไว้    50,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  
   2.3.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้    180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงส าหรับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ  และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ขององค์การ  
บริหารส่วนต าบลตลอดจนเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าท าประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  
   2.3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)  ตั้งไว้    50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวหรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ฯลฯ   
 
 3.  งบลงทุน      รวม      251,000  บาท 
  3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)        ตั้งไว้    251,000  บาท 
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  ตั้งไว้  15,000   บาท 

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน  จ านวน  1  ตู้  ตั้งไว้   5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู้  (ตามราคาท่ีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) 
    -  จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1  ชุด (ตามราคาท่ีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) 
   3.1.2  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) ตั้งไว้   7,500 บาท 
    -  จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1  เครื่อง  ตั้งไว้ 7,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
   3.1.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  ตั้งไว้  28,500 บาท 
    -  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 1 เครื่อง  (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
    -  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  3,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 

3.1.4  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800) ตั้งไว้ 200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  
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   แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330) 

งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00332)  รวม     1,650,000    บาท 
1.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)  รวม        650,000   บาท 

  1.1   ค่าวัสดุ (533000)    ตั้งไว้   50,000  บาท 
   -  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) ตั้งไว้ 50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) เช่น ท่อ PVC วาล์วน้ า  และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการ 
ประปา ฯลฯ    
  1.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ( 534000)  รวม    600,000 บาท 
   1.2.1  ค่าไฟฟ้า (340100)   ตั้งไว้   600,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   
   

2.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)  รวม   1 ,000,000  บาท 
  2.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้  1 ,000,000  บาท 
   2.1.1  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ตั้งไว้  1,000,000  บาท 
   - อุดหนุน อบจ.ตรัง ตามโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
ต าบลกันตังใต้     
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
 

หน่วยงาน   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                
---------- 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

*************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   4,288,820    บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวม  1,187,920  บาท 
1.  งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)   รวม    291,360  บาท 
 

 1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000)  ตั้งไว ้ 509,420  บาท 
  1.2.1  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้  249,360  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล 
  1.2.2  เงินประจ าต าแหน่ง  (รหัสบัญชี  220300)    ตั้งไว้ 42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของหัวหน้าส่วนการศึกษา 
  1.2.3  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220600)    ตั้งไว้    114,160  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามสิทธิ ระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด 
   

2.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)   รวม   584,500  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) ตั้งไว้   175,000  บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(รหัสบัญชี 310100)         ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)  ตั้งไว้  20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
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  2.1.3  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)     ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
  2.1.4  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี 310500)  ตั้งไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  

  2.1.5  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว 
 

 2.2  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้ 289,500  บาท 
  2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี 320100)   ตั้งไว้    24,500  บาท 
   - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล สปอร์ตโฆษณา  ผลิตแผ่น CD หรือ VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
   - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ    ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
   -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ     ตั้งไว้    14,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานท าของ ค่าจ้างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ค่าจ้างคนหรือด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้     5,000  บาท   
   - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน      
 

  2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (รหัสบัญชี  
320300)   ตั้งไว้  240,000  บาท 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว้   30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างและผู้ที่ อบต.มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราการในงานเกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
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   (3)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้ 180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – พิธีปิด ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การละเล่นเกมส์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557   
 
  2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (รหัสบัญชี 320400)  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  
 
 

 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้  110,000    บาท 
  2.3.1  วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)    ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 
  2.3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)    ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  

2.3.3  วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)    ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด น้ ายาล้างจาน ฯลฯ  ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 

2.3.4  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี  330800)  ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับเครื่องจักรกลต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้าท าประโยชน์ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ฯลฯ   

2.3.5  วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี  331400)    ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  การะดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  ผงหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)  รวม 10,000  บาท 
  2.4.1  ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี  340100)     ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ หรืออาคารที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต. ฯลฯ 
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3.  งบลงทุน  รวม    94,000   บาท  
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม   44,000  บาท  
  3.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  รวม   23,000 บาท 
   -  จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 6  จ านวน  1  ชุด พร้อมเก้าอ้ี ตั้งไว้     8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 6  จ านวน  1  ชุด  พร้อมเก้าอ้ี (จัดซื้อตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด)   
   -  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู้   ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู้  (จัดซื้อตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด)   
   -  จัดซื้อชั้นวางเอกสาร     ตั้งไว้   5,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อชั้นวางเอกสาร  (จัดซื้อตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด)   

3.1.2  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)  รวม    8,000 บาท 
   -  จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง   ตั้งไว้    8,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง  (จัดซื้อตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) 

3.1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้   7,500 บาท 
   -  จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน  1 เครื่อง  ตั้งไว้    7,500  บาท 
เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จ านวน  1  เครื่อง (จัดซื้อตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) 

3.1.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)  ตั้งไว้   5,500 บาท 
   -  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์    ตั้งไว้    5,500  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร) 
 3.2  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800) ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (รหัสบัญชี 00212)  รวม  2,647,600  บาท 

1.  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้ 448,400  บาท 
   1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (รหัสบัญชี  
320300)   ตั้งไว้  448,400  บาท 
   1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้ 448,400 บาท แยกเป็น  
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้     ตั้งไว้  330,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้  โดยจัดสรรให้จ านวน  280  วัน  59  คน  จ านวน  20 บาท  โดยใช้ข้อมูลเด็กนักเรียน 
ณ วันที่  10 มิถุนายน  2556 
    -  โครงการจัดจ้างค่าพาหนะรถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(สมทบ 50%)         ตั้งไว้  70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการจัดจ้างพาหนะรถรับ – ส่ง  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกันตังใต้ (สมทบ 50%)   
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    -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน  ตั้งไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
    -  โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา  ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าเช่ารถ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ 
    -  โครงการวันบันฑิตน้อย   ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กเล็กที่จบชั้นสูงสุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ฯลฯ 
    -  โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  3,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเล็กเล็ก เช่น ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

2.  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้  767,200    บาท 
2.1  ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี  330400)    ตั้งไว้  651,560  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านกันตังใต ้  จ านวน   65  คน  ตั้งไว้  118,300  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านจุปะ  จ านวน    47  คน  ตั้งไว้    85,540  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านแตะหร า  จ านวน   60  คน  ตั้งไว้   109,200  บาท  
 -  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม จ านวน   186 คน  ตั้งไว้  338,520  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โดยจัดสรรให้จ านวน 260  วัน (จ านวน  52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) 
อัตราคนละ 7  บาท  โดยใช้ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2556  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ตั้งไว้  115,640  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กันตังใต้ โดยจัดสรรให้ จ านวน 280 วัน  ๆ ละ 7 บาท  จ านวน  59  คน  
 

3.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)  รวม     1,432,000  บาท 
       3.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้ 1, 432,000  บาท  
     3.1.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัสบัญชี  610200)   ตั้งไว้  1,432,000 บาท แยกเป็น 
     1)  อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6       ตั้งไว้  1,432,000 บาท 

 -  โรงเรียนบ้านกันตังใต ้  จ านวน   65  คน  ตั้งไว้  260,000  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านจุปะ  จ านวน    47  คน  ตั้งไว้  188,000  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านแตะหร า  จ านวน   60  คน  ตั้งไว้   240,000  บาท  
 -  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม จ านวน   186 คน  ตั้งไว้  744,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 2  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โดยจัดสรรให้ 
200  วัน  อัตราคนละ 20 บาท (100%)   โดยใช้ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม  825,000  บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00261)  ตั้งไว้  210,000  บาท     
1.  งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)   รวม     170,000     บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้    170,000     บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  -  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา       ตั้งไว้ 170,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย 
   ( 1)  โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่    ตั้งไว้  40,000  บาท 
   ( 2)  โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน   ตั้งไว้  30,000  บาท 
   (3)  โครงการสนับสนุนประเพณีเรือพระ   ตั้งไว้ 100,000  บาท 
     

2.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   รวม    40,000   บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้   40,000   บาท 
  2.1.1  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400)  ตั้งไว้  40,000  บาท   
   (1)  อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจ าปี 2557ต้ัง
ไว้  40,000  บาท  ประกอบด้วย 
   -  มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ  ตั้งไว้  10,000  บาท 
   -  มัสยิดบ้านแตะหร า   ตั้งไว้  10,000  บาท 

-  มัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยม  ตั้งไว้  20,000  บาท 
(จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด) 
 
งานกีฬาและนันทนาการ  (รหัสบัญชี 00262)  รวม     615,000     บาท 
1.  งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)   รวม     580,000     บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้    580,000     บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
ตั้งไว้ 500,000 บาท 
  (1)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ตั้งไว้  150,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน      ค่า
เช่าเครื่องเสียง  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนามหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน  ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2557 
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(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น 
“พระยารัษฎาเกมส์”          ตั้งไว้  200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์” 
ประจ าปี 2557  เช่น  ค่าจัดซื้อชุดกีฬา ค่าน้ าดื่ม น้ ามันถูนวด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ 
  (3)  ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันกีฬาภายนอก  ตั้งไว้ 150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปท าการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่หน่วยงานของทางราชการ  
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น ค่าจัดซื้อชุดกีฬา  ค่าน้ าดื่ม  น้ ามันถูนวด  ค่าฝึกซ้อมเตรียมทีม  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน  

2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้  80,000    บาท 
  2.3.1  วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300)    ตั้งไว้  80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน  และส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   

2.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   รวม    35,000   บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้   35,000   บาท 
  2.1.1  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) ตั้งไว้  35,000  บาท  
  (1)  อุดหนุน อบต.นาเกลือ      ตั้งไว้  35,000  บาท 
เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพระยารัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 11 (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ 
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
 

หน่วยงาน   ส่วนสวัสดิการสังคม                 
---------- 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

*************** 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,223,100  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รวม  693,100  บาท 
1.  งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)  รวม   422,900 บาท 
 

 1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000)  ตั้งไว ้   422,900  บาท 
  1.2.1  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้     180,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
  1.2.2  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  (รหัสบัญชี 220200) ตั้งไว้      20,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิ  ระเบียบข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการ
หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
  1.2.3  เงินประจ าต าแหน่ง  (รหัสบัญชี  220300)    ตั้งไว้ 42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
  1.2.4  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220600)    ตั้งไว้    100,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามสิทธิ ระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด จ านวน 1 อัตรา 
  1.2.5  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)   ตั้งไว้   80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิระเบียบ  
ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ  หรือตามท่ี ก.อบต.ก าหนด จ านวน 1 อัตรา 
 

2.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)   รวม 240,200  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) ตั้งไว้   130,200  บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(รหัสบัญชี 310100)         ตั้งไว้ 70,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)  ตั้งไว้  10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
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  2.1.3  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)     ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
  2.1.4  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว  
 

 2.2  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้ 80,000  บาท 
  2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รหัสบัญชี 320100)   ตั้งไว้    15,000  บาท 
   - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล สปอร์ตโฆษณา  ผลิตแผ่น CD หรือ VCD หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
   - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ    ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
   -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ     ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานให้ผู้รับบริการ ค่าแรงงานท าของ ค่าจ้างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ค่าจ้างคน ค่าบันทึกข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. ของครัวเรือนหรือด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนสวัสดิการ
สังคม ฯลฯ 

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้    10,000  บาท   
   - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ      
 

  2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ (รหัสบัญชี  
320300)   ตั้งไว้  50,000  บาท 
   ( 1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว้   30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการ         ใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างและผู้ที่ อบต.มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้เดินทางไปราการในงานเกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
   ( 2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของส่วนสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ฯลฯ     

  2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (รหัสบัญชี 320400)  ตั้งไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  
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 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้  30,000    บาท 
  2.3.1  วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)    ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 
  2.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี  330300)    ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษไข  การะดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  ผงหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
 
3.  งบลงทุน  รวม    30,000   บาท  
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้  30,000  บาท  

3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  ตั้งไว้  30,000 บาท    
   1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในส่วนสวัสดิการสังคม การจัดเก็บข้อมูลด้านอื่นๆ  (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221) รวม   140,000  บาท 
1.  งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)   รวม   80,000  บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้  80,000  บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(รหัสบัญชี 320300)  ตั้งไว้  80,000  บาท 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่  ไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ไข้หวัดนก  โรคเล็ปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู)  และอุจจาระร่วง  ฯลฯ    ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อผสมน้ ายาเคมีพ่นยุงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  (2)  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีนและยาคุม  ค่าด าเนินงานในการ
ฉีดวัคซีนสุนัข  แมว หรือสัตว์น าโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
  (3)  โครงการน้ ามันทอดซ้ า     ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ ามันทอดซ้ า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
 

2.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   รวม     60,000     บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  561000)   ตั้งไว้ 60,000   บาท 
  2.1.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัสบัญชี  610200)    ตั้งไว้   60,000  บาท 
  (1)  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขต อบต. ตั้งไว้     60,000  บาท 
ส าหรับการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือส าหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน ๆ ละ 
10,000  บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252) รวม     350,000     บาท 
1.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)   รวม     270,000   บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย   (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้    270,000   บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(รหัสบัญชี 320300)  รวม  270,000  บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน 
          ตั้งไว้  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้  
  (2)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายผู้น าเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด   ตั้งไว้ 100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่าผู้น าเด็ก  เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประกอบด้วย  โครงการเข้าค่ายเยาวชน 
พัฒนาทักษะกีฬา  โครงการเยาวชนใฝ่รู้เคียงคู่วัฒนธรรม  และโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักและใส่ใจประชาธิปไตย 
  (3)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี   ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีในต าบลกันตังใต้ เช่น กลุ่มท าขนม  ฯลฯ 
  (4)  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนต าบลกันตังใต้  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนต าบลกันตังใต้เพ่ือใช้ในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสาธารณะของสภาเด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต้ ฯลฯ 

(5)  ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนสู่ต าบลสุขภาวะน่าอยู่  ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างต าบลให้น่าอยู่ ฯลฯ 

(6)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติของอ าเภอกันตังว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์ 
         ตั้งไว้  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติของอ าเภอกันตังว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์   
 

2.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    รวม     80,000  บาท 
 2.1  หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  561000)  ตั้งไว้ 80,000  บาท 
  2.1.1  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 
(รหัสบัญชี 610400)  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  (1)  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลกันตังใต้   ตั้งไว้  80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลกันตังใต้  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม  30,000  บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00261)  ตั้งไว้  30,000  บาท     
1.  งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)   รวม     30,000     บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้    30,000     บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  -  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา       ตั้งไว้ 30,000  บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย 
   (1)  โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ    ตั้งไว้   30,000  บาท 
   

    
แผนงานการเกษตร (รหัสบัญชี 00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัสบัญชี 00322)  รวม     10,000    บาท 
1.  งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี 530000)   รวม     10,000    บาท 
 1.1  หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000)   ตั้งไว้  10,000    บาท 
  1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(รหัสบัญชี 320300) 
  (1)  โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าบก   ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและป่าบกในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้

อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
 

รายจ่ายงบกลาง 
---------- 
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รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายงบกลาง 
*************** 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  893,100   บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) 

งบกลาง (รหัสบัญชี 00410)  รวม    893,100    บาท 
1.  งบกลาง (รหัสบัญชี 00411)  รวม    893,100    บาท 
 1.1  หมวดงบกลาง  (รหัสบัญชี 510000)  ตั้งไว้  760,100  บาท 
  1.1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ  10 ของค่าจ้าง  
(รหัสบัญชี 110300)         ตั้งไว้   251,100  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
  1.1.2  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ตั้งไว้     30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

1.1.3  ส ารองจ่าย (รหัสบัญชี 110000)   ตั้งไว ้  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย  
และสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น เกิดวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ 
  1.1.4  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (รหัสบัญชี 111100)  ตั้งไว้   329,000  บาท  
   (1)  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้  ตั้งไว ้83,000  บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้    
   (2)  ค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นทุนการศึกษา  ตั้งไว้ 246,000  บาท 
 -  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี    ตั้งไว้      66,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน ๆ ละ 33,000 บาท 
 -  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  ตั้งไว้     180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน ๆ ละ 60,000 บาท 
     
  1.2  หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม  133,000  บาท 
  1.2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 133,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ 
เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 120100)   


