
 

 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 

 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

หน้า 
ส่วนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย          1  
ส่วนท่ี 2 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556                12 
ส่วนท่ี 3 
 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน                    14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนท่ี 1 
       
 
    

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง  
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2555  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
   1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น            22,587,164.20  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม      6,771,331.82 บาท 
   1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม    7,265,524.44 บาท 
   1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
             จํานวน    -   โครงการ       รวม - บาท 
   1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน   - บาท 
   1.1.6  เงินกู้คงค้าง      - บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  (ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2555) 
  (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  15,399,207.87  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร      1,202,311.88 บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       117,710.50 บาท 
         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         70,020.27 บาท 
         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    228,082.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       113,972.00 บาท 
         หมวดรายได้จากทุน          4,240.00 บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร     8,652,343.22 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     5,010,528.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    7,792,192.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง  จํานวน   10,711,952.88    บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง         789,181.00 บาท 
   งบบุคลากร      5,061,883.93 บาท 
   งบดําเนินการ      3,496,422.83 บาท 
   งบลงทุน        997,241.12 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน         - บาท 
   งบเงินอุดหนุน                 367,224.00 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,515,922.00 บาท 
  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี      625,184.00 บาท 



 

 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2554 
ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

รายได้จัดเก็บ    

      หมวดภาษีอากร 1,182,538.43 1,172,600.00 1,203,500.00 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 261,750.50 252,300.00 253,300.00 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 137,868.99 104,000.00 139,000.00 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 293,761.00 276,000.00 280,000.00 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,746.00 11,100.00 61,500.00 
      หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 2,024,664.92 1,816,000.00 1,937,300.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

        หมวดภาษีจัดสรร 13,079,224.76 13,966,000.00 14,160,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
13,079,224.76 

 
13,966,000.00 

 
14,160,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,205,755.00 6,500,000.00 6,500,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
6,205,755.00 

 
6,500,000.00 

 
6,500,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - - - 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - - 

รวม 21,309,644.68 22,282,000.00 22,597,300.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี 2552 

รายจ่ายจริง 
ปี 2553 

รายจ่ายจริง 
ปี 2554 

งบบุคลากร 3,839,942.00 5,485,394.00 6,024,802.90 
งบดําเนินการ 7,948,333.66 4,124,159.86 5,296,270.37 
งบลงทุน 453,453.00 3,146,960.97 1,659,494.56 
งบรายจ่ายอ่ืน - 292,920.00 254,820.00 
งบเงินอุดหนุน 2,937,353.56 1,638,495.45 2,447,079.86 
งบกลาง 4,690,929.97 4,472,092.63 1,950,121.00 

รวม 19,870,012.19 19,160,022.91 17,632,588.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2556 

ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
----------------------- 

 
หลักการ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,216,970.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,999,560.00 
แผนงานสาธารณสุข 130,000.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,141,450.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 880,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,287,000.00 
แผนงานการเกษตร 30,000.00 
แผนงานการพาณิชย์ 655,000.00 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 1,877,293.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 22,597,273.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

               งาน          
งบ 

 
00111 

 
00112 

 
00113 

 
รวม 

งบบุคลากร 4,855,200.00 - 1,366,650.00 6,221,850.00 
งบดําเนินการ 3,018,500.00 - 656,220.00 3,674,720.00 
งบลงทุน 280,400.00 - 40,000.00 320,400.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 8,154,100.00 - 2,062,870.00 10,216,970.00 
 
 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                 งาน        
งบ 

 
00121 

 
00122 

 
00123 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบดําเนินการ - - 30,000.00 30,000.00 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - 30,000.00 30,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
แผนงานการศึกษา 
 

                งาน       
งบ 

 
00211 

 
00212 

 
00213 

 
00214 

 
รวม 

งบบุคลากร 488,880.00 - - - 488,880.00 
งบดําเนินการ 566,800.00 1,031,480.00 - - 1,598,280.00 
งบลงทุน 20,000.00 - - - 20,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 712,400.00 - 180,000.00 892,400.00 

รวม 1,075,680.00 1,743,880.00 - 180,000.00 2,999,560.00 
 
 
 
 
แผนงานสาธารณสุข 
 

                งาน       
งบ 

 
00221 

 
00222 

 
00223 

 
00224 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินการ - - 40,000.00 - 40,000.00 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 90,000.00 90,000.00 

รวม - - 40,000.00 90,000.00 130,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

             งาน            
งบ 

 
00231 

 
00232 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - 20,000.00 20,000.00 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 20,000.00 20,000.00 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                งาน      
งบ 

 
00241 

 
00242 

 
00243 

 
00244 

 
00245 

 
รวม 

งบบุคลากร 1,373,250.00 - - - - 1,373,250.00 
งบดําเนินการ 1,028,200.00 - - 700,000.00 - 1,728,200.00 
งบลงทุน 40,000.00 - - - - 40,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 2,441,450.00 - - 700,000.00 - 3,141,450.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 
 

                   งาน     
งบ 

 
00251 

 
00252 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ 140,000.00 190,000.00 330,000.00 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 140,000.00 190,000.00 330,000.00 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                  งาน 
งบ 

 
00261 

 
00262 

 
00263 

 
00264 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - -  
งบดําเนินการ - 250,000.00 490,000.00 - 740,000.00 
งบลงทุน - -  -  
งบรายจ่ายอ่ืน - - - -  
งบเงินอุดหนุน - 20,000.00 120,000.00 - 140,000.00 

รวม - 270,000.00 610,000.00 - 880,000.00 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

                   งาน 
งบ 

 
00311 

 
00312 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - - - 
งบลงทุน - 2,287,000.00 2,287,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 2,287,000.00 2,287,000.00 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 
 

                   งาน 
งบ 

 
00321 

 
00322 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินการ - 30,000.00 30,000.00 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - -  

รวม - 30,000.00 30,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
แผนงานการพาณิชย์ 
 

                   งาน 
งบ 

 
00331 

 
00332 

 
00333 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบดําเนินการ - 655,000.00 - 655,000.00 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 655,000.00 - 655,000.00 
 
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
 

                   งาน 
งบ 

 
00411 

 
รวม 

งบกลาง 1,877,293.00 1,877,293.00 
   

รวม 1,877,293.00 1,877,293.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ส่วนท่ี 2 

 

 

 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
----------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอํานาจตามความ มาตรา  87   ใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   พ.ศ.2537   และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ควนปริง  และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองตรัง ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ให้ตั้งจ่ายเป็น จํานวน 22,597,273.00  บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบรหิารท่ัวไป  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,216,970.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,999,560.00 
แผนงานสาธารณสุข 130,000.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,141,450.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 880,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

2,287,000.00 

ด้าน ยอดรวม 
แผนงานการเกษตร 30,000.00 
แผนงานการพาณิชย์ 655,000.00 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 1,877,293.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 22,597,273.00 
 



 

 

 
 
 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ด้าน ยอดรวม 

งบบุคลากร - 
งบดําเนินการ - 
งบลงทุน - 
งบรายจ่ายอ่ืน - 
 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี ้
  ประกาศ    ณ  วันท่ี    17    เดือน กันยายน   พ.ศ.2555 
 
 

      (ลงนาม)                    
                  (นายสมเจน   จันโหนง) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
                  
อนุมัติ      
 
 

(ลงนาม) 
  (นายนิพันธ์  ศิริธร) 
ตําแหน่ง  นายอําเภอเมืองตรัง 
วันท่ี …………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจ่ายงบกลาง 

 
1.  รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้รวม   1,877,293  บาท        แยกเป็น 

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 242,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม 
ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในด้านงบกลาง(00400)  แผนงานงบกลาง(00410)      งานงบกลาง(00411)   
1.2  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

- ค่าเงินทุนการศึกษา ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับจัดส่งบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามจํานวนโควตาและ
หลักสูตรท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล  ตั้งไว้ 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพสําหรับ
ประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในด้านงบกลาง(00400)  แผนงานงบกลาง(00410)      งานงบกลาง(00411)  
1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้  160,973   บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินในอัตราร้อยละหนึ่งตามหลักเกณฑ์กําหนด  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในด้านงบกลาง(00400)  แผนงานงบกลาง(00410)      งานงบกลาง(00411)  
1.4  ประเภทเงินสํารองจ่าย  ตั้งไว้    1,074,320   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีจําเป็นท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในด้านงบกลาง(00400)  แผนงานงบกลาง(00410)      งานงบกลาง(00411) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
………………….. 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  9,374,100  บาท   แยกเป็น 

รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวมท้ังสิ้น  9,093,700  บาท    แยกเป็น 
 1. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  4,855,200  บาท  แยกเป็น 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    ตั้งไว้  2,311,920   บาท    แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก อบต./เงินเดือนรองนายก อบต.   ตั้งไว้  514,080  บาท    เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก   เพ่ือจ่ายเป็น   

- เงินเดอืนนายก อบต. อัตรา 20,400 บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน จํานวน 1 คน  
เป็นเงิน 244,800 บาท 
- เงินเดือนรองนายก อัตรา 11,220 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 269,280 
บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.  ตั้งไว้  42,120  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. แยกเป็น 

- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตรา 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  จํานวน 1  
คน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.  อัตรา 880  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  
จํานวน 2  คน เป็นเงิน  21,120 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งไว้  42,120 บาท    เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก แยกเป็น 

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.  อัตรา 1,750 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  จํานวน 1 คน  
เป็นเงิน  21,000  บาท 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตรา 880 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  จํานวน 2  คน  
เป็นเงิน 21,120 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

 
 
 
 



 

 

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว้  86,400  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อัตรา  7,200 บาท/เดือน จํานวน  12  
เดือน  จํานวน 1 คน      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  
 งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  ตั้งไว้ 1,627,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราย
เดือน  ดังนี้ 

- ประธานสภาอบต.  จํานวน 1  คน อัตราเดือนละ  11,220  บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 134,640  บาท 
- รองประธานสภาอบต. จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,180  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 
110,160  บาท 
- เลขานุการสภาอบต. จํานวน 1  คน อัตราเดือนละ 7,200  บาท/คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
86,400  บาท 
- สมาชิกสภาอบต. จํานวน 15 คน อัตราเดือนละ 7,200  บาท/คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
1,296,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
          1.2  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้  1,353,600  บาท    แยกเป็น 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้ 1,098,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี    จํานวน  7  อัตรา  ได้แก่  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  1 อัตรา  
(2) หัวหน้าสํานักงานปลัดอบต. 1 อัตรา  
(3) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา   
(4) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา   
(5) เจ้าพนกังานธุรการ 1 อัตรา   
(6) บุคลากร 1 อัตรา  
(7) นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   ตั้งไว้   213,600   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ดํารง
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อัตรา   3,500 บาท/เดือน 1 อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111)  
  1.3 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว     ตั้งไว้รวม  1,189,680  บาท   แยกเป็น 

1.3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  766,080  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง 
จํานวน 11 อัตรา   ได้แก่  

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1  อัตรา  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา            
(4) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา   
(5) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 4  อัตรา   
(6) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง นักการ 1  อัตรา   
(7)  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 2  อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   423,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 11 อัตรา   ได้แก่  

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1  อัตรา  
(3) พนกังานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา            
(4) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา   
(5) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 4  อัตรา   
(6) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง นักการ 1  อัตรา   
(7) พนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 2  อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 2. งบดําเนินการ  ตั้งไว้รวม  4,148,500 บาท  แยกเป็น 

  2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้รวม 3,718,000  บาท   แยกเป็น 
  (ค่าตอบแทน)  ตั้งไว้  646,000  บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรท่ี อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการท่ียืมตัว
มาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ  ฯลฯ                                                 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 



 

 

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้   95,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านของพนักงานส่วนตําบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  45,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ผู้บริหาร,พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในอัตราหรือตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร,พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในอัตราหรือตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบรหิารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.5 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างซึ่งได้รับคําสั่งให้
ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.6  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)ี  ตั้งไว้  400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําปี 2556  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

(ค่าใช้สอย)     ตั้งไว้  2,427,000  บาท 
2.1.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  1,067,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร  
ผู้ช่วยผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

 (2) ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกหนังสือ  ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ถ่ายเอกสาร  จัดทํารูปเล่ม  เข้าเล่มแผนพัฒนา   ฯลฯ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย    ตั้งไว ้ 72,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงนอกเวลาราชการ  ณ ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อัตรา 6,000 บาท/เดือน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

 (4) ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งไว้  700,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยในสถานท่ีกําจัดขยะให้แก่เทศบาลนครตรัง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)    

(5) ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง   ตั้งไว้  85,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการจ้าง
เหมาตัดหญ้าไหล่ทางภายในตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

(6) ค่าจ้างประชาสัมพันธ์    ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์   
ค่าจัดทําสปอร์ตประชาสัมพันธ์ของอบต.  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (000100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป
(00111) 
   (7) ค่าพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร 
ค่าบริการดูแลรักษาระบบ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

(8) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล   ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
  2.1.9  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                

(1) ค่ารับรองเก่ียวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  20,000  บาท  ได้แก่  
ค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยม อบต. จากส่วนราชการหรือเอกชนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมท้ังค่าบริการ   
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 
10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม  เครื่องใช้ต่างๆในการเลี้ยงรับรอง  และค่าบริการ
อ่ืนๆ   ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.1.10  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ตัง้ไว้  
1,280,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

(1)  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
พาหนะให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

(2) ค่าโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  ตั้งไว้  10,000   บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา     แผนชุมชน และการแสดง
ความคิดเห็น  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 
   (3) ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 40,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นดําเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่าตอบแทน
อาสาสมัคร ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุ  เป็นต้น   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานสาธารณสุข(00220)  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223)   

(4) ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตําบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  46,280 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป 53,720  บาท   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 

   (5) ค่าโครงการสํารวจและวิจัยข้อมูล  ตั้งไว้  20,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  การ
สํารวจความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และจัดเก็บสถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

 (6) ค่าโครงการจัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน  ประชาคม  
อพม. และ อสม. ตําบลควนปริง  ตั้งไว้  350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมศึกษาดู
งานของอบต.ควนปริง  ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน  ประชาคม  อพม. และอสม. 
ตําบลควนปริง   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 

 



 

 

(7) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   ตั้งไว้  400,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 (8) ค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 

 (9) ค่าโครงการสนับสนุนการป้องกันลดอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล   ตั้งไว้  
30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

(10) ค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300)  แผนงานการเกษตร(00320)  งานส่งเสริมการเกษตร 
(00322)     
   (11)  ค่าโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ตั้งไว้  70,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) 
   (12) ค่าโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ตั้งไว้  70,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) 

2.1.11  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติใน (วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000  บาท) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ค่าวัสด)ุ      ตั้งไว้  645,000 บาท 
2.1.12  ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  150,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุท่ีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ทุกชนิด เช่น  กระดาษ  ปากกา ลวดเย็บกระดาษ  เสาธงพร้อมขาเสียบ  เก้าอ้ีทํางาน  เก้าอ้ีพลาสติกแบบมี
พนักพิง  ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.13  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ตั้งไว้   20,000    บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  เช่น ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล  เป็นต้น   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.14  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้  65,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
วัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม  เช่น  แผ่นซีดี หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
ไม่เกิน 20,000  บาท  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.15  ประเภทวัสดุการเกษตร    ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตรทุกชนิด  เช่น  
จอบ  เสียม  สปริงเกอร์  ต้นไม้  ปุ๋ย ดิน  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.16  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  280,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน ดีเซล 
น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

12.1.1 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย   
ปูน ตะปู  ท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.18  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  
เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.1.19  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและ
วัสดุท่ีใช้ทําความสะอาดและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 



 

 

 
 2.2) หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม  430,500   บาท 

2.2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้  350,000    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจําเดือนสําหรับท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง และหอกระจายข่าว  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.2.2 ประเภทค่าน้ําประปา   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาประจําเดือนสําหรับท่ีทํา
การ อบต.ควนปริง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.2.3 ประเภทค่าโทรศัพท์และค่าโทรสาร  ตั้งไว้   19,000    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่า
โทรสารท่ีใช้ในการติดต่อราชการ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.2.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้  1,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข          ค่าธนาณัติ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือ  และเอกสารต่างๆ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

2.2.5  ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม  ตั้งไว้  30,000    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 

 3. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  90,000 บาท  แยกเป็น 
     3.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  90,000  บาท  แยกเป็น 

3.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 90,000  บาท  แยกเป็น 
- อุดหนุนค่าบริการด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม. หมู่บ้านๆ ละ 10,000  บาท  
จํานวน 9 หมู่บ้าน  ให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายจ่ายเพือ่การลงทุน    ตั้งไว้รวม  280,400    บาท 

งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  280,400  บาท 
 1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  280,400   บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
  (ค่าครุภัณฑ์)   ตั้งไว้  280,400  บาท 
   1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ ตั้งไว้  80,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซลจํานวน 1 กล้อง  *จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์* 
- กล้องวีดีโอ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ  จํานวน 1 กล้อง *
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์* 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตั้งไว้  39,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500  ANSI Lumens  จํานวน 
1 เครื่อง  *จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์* 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ตั้งไว้  11,900 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   จํานวน  1 จอ  *จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  45,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 - ค่าเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้  45,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่า
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 BTU  จํานวน  2  เครื่อง  *จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

12.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั  ตั้งไว้  29,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    ตั้งไว้  9,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่า

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  *จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์* 
- ค่าผ้าม่านศูนย์ฝึกอาชีพตําบลควนปริง  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อค่าผ้าม่านศูนย์ฝึกอาชีพตําบลควนปริง  จํานวน 1 ชุด  *จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

 
1.1.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  95,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

 - ค่าไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมชุดควบคุมและลําโพง  ตั้งไว้  95,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมชุดควบคุมและลําโพง  จํานวน 1 ชุด  
*จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 



 

 

 
 

1.1.5  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารงุรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท่ีมีวงเงินครั้งละเกินกว่า  5,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00110)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนการคลัง 
……………………. 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2,062,870  บาท   แยกเป็น 
      รายจ่ายประจํา  ตั้งไว้รวม   2,022,870     บาท   แยกเป็น 
 1. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  1,366,650  บาท  แยกเป็น 

1.1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ฝ่ายประจํา)   ตั้งไว้รวม  934,650  บาท 
         ( เงินเดือน )   ตั้งไว้  812,370  บาท 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้   742,260   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี    จํานวน  6  อัตรา ได้แก่  
(1) หัวหน้าส่วนการคลัง  1  อัตรา   
(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  อัตรา   
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1  อัตรา  
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา   
(5) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1  อัตรา 
(6) เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  1 อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   ตั้งไว้  70,110  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
       ( ค่าจ้างประจํา )  ตั้งไว้   122,280   บาท 

1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้   104,280  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่  (1) เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้    1 อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง  ตั้งไว้   18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
 
 
 



 

 

 
 1.2)  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว     ตั้งไว้รวม    432,000    บาท 

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   292,920   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง 
พนักงานจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  4  อัตรา   ได้แก่ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  1 อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 อัตรา 
(4) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 1  อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   139,080  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 4 อัตรา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

2. งบดําเนินการ  ตั้งไว้รวม   656,220      บาท  แยกเป็น 
    2.1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      ตั้งไว้รวม     641,220    บาท 

       ( ค่าตอบแทน ) ตั้งไว้  426,220   บาท 
2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่
พนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้างประจํา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   10,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษา
บุตรแก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้  78,720  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อหรือ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านของพนักงานส่วนตําบล    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.4  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารสว่น
ตําบลควนปริง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
 
 
 



 

 

 
2.1.5  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างท่ีได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.6  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)ี  ตั้งไว้  262,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําปี 2556  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

            (ค่าใช้สอย)  ตัง้ไว้   105,000  บาท 
2.1.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  60,000  บาท   

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

(2) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
  2.1.8  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                

ค่ารับรองเก่ียวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ได้แก่ ค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยม อบต. 
จากส่วนราชการหรือเอกชนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยง 
รับรองรวมท้ังค่าบริการ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
                  2.1.9 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.1.10  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินของอบต.เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินครั้งละไม่เกิน  5,000  
บาท       

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

  (ค่าวัสด)ุ   ตั้งไว้   110,000    บาท 
2.1.11 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  50,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่  กระดาษ
ถ่ายเอกสาร  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด  สมุดคุมต่างๆ   เก้าอ้ี ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.12  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้    40,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นซีดี หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
ไม่เกิน 20,000  บาท  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.1.13  ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ได้แก่  ค่าน้ํามันเบนซิน ค่าน้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  15,000  บาท   

2.2.1  ประเภทค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  
ค่าลงทะเบียนตอบรับ  ค่าไปรษณียด์่วนพิเศษ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้รวม   40,000   บาท 
      1. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  40,000  บาท   

1.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  ตั้งไว้รวม   40,000    บาท 
(ค่าครุภัณฑ์)        ตั้งไว้    40,000  บาท  แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าตู้เหล็ก 2 ตอน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าค่าตู้เหล็ก  2 ตอน  
จํานวน  2  ใบ  *จดัซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

1.1.2  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินครั้งละเกินกว่า  5,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  2556 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนโยธา 
……………………. 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  5,063,450  บาท   แยกเป็น 
      รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้รวม  3,056,450  บาท        แยกเป็น 
           1. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  1,373,250  บาท        แยกเป็น   
       1.1)  หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้รวม   707,010    บาท  
          ( เงินเดือน )      ตั้งไว้   707,010  บาท 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  652,920  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีพนักงานส่วนตําบล จํานวน  4  อัตรา    ได้แก่   

(1) หัวหน้าส่วนโยธา 1 อัตรา   
(2) นายช่างโยธา  2 อัตรา   
(3) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  54,090   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 1.2)  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้รวม   666,240   บาท   แยกเป็น 

1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   465,720   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง    จํานวน  
6  อัตรา ได้แก่   

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประปา  1  อัตรา 
(3) พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป  3  อัตรา 
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  1 อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  200,520  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 

        2. งบดําเนินการ  ตั้งไว้รวม    1,683,200  บาท  แยกเป็น 
2.1 หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้รวม  1,033,200    บาท  แยกเป็น 

  ( ค่าตอบแทน )   ตั้งไว้  428,200  บาท 
2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างท่ีได้รับคําสั่งใหป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้  85,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสว่นตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้  45,000  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.5  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)ี  ตั้งไว้  228,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําปี 2556  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 

  ( ค่าใช้สอย ) ตั้งไว้  160,000   บาท 
2.1.6  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  90,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้  40,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
(2) คา่จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 



 

 

 
2.1.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.8 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท       

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
  ( ค่าวัสดุ )   ตั้งไว้   445,000   บาท 

2.1.9 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้   30,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน    ทุกชนิด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.2.10 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  80,000    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้าโคม
ไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน  ฟิวส์   เทปพันสายไฟฟ้า    เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.11 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้   200,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างท่ัวไป   
ได้แก่  ค่าจัดซื้อปูน หิน ดิน ทราย  เครื่องทดสอบวัสดุ จอบ เสียม ยางแอสฟัลต์สําเร็จรูป  และวัสดุประปา
ทุกชนิด เป็นต้น  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)   

2.1.12  ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ได้แก่  ค่าน้ํามันเบนซิน ค่าน้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.13 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่  หมึกพิมพ์   แผ่นซดีี  เป็นต้น  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

2.1.14  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือใช้สําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําของระบบ
ประปาหมู่บ้าน  ได้แก่  สารส้ม  คลอรีน  ปูนขาว  เป็นต้น   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานะพาณิชย(์00330)งานกิจการประปา (00332)     
 
 
 
 



 

 

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม    650,000    บาท  
2.2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า    ตั้งไว้   650,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับระบบประปาหมู่บ้าน   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)     
      

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้รวม  2,007,000  บาท 
      1. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  2,007,000  บาท 

1.1)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม  2,007,000 บาท 
( ค่าครุภัณฑ์ )    ตั้งไว้  40,000  บาท 

1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่าตู้เหล็ก 2 ตอน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าค่าตู้เหล็ก  2 ตอน  
จํานวน  2  ใบ  *จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

1.1.2  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินครั้งละเกินกว่า  5,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  
 
  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ตั้งไว้    1,967,000   บาท 

1.1.3  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้   1,967,000  บาท                 
(12) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายเลี่ยงเมือง ถึงบ้านนายอาหรูน  หมู่ท่ี 8   ตั้งไว้  849,000  

บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPESEAL กว้าง 6.00 
ม.  ยาว 295 ม. ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนควนปริง
กําหนด) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)      

(13) ค่าบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายโคกสะท้อน ซอย 1-2  หมู่ท่ี 2   ตั้งไว้  177,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการถมดินยกระดับกว้าง   4.00 ม.  ยาว 173 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.30 ม.  และลงหินคลุกผิวจราจร  หนาเฉลี่ย   0.15 ม.  และเกรดบดอัดแน่น   
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงกําหนด) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)      

 (3)  คา่ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายโอ๊ะ ถึงเขตทาง-รถไฟ  หมู่ท่ี 8  
ตั้งไว้  941,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ฝังท่อระบายน้ํา คสล. 0.40 x 
1.00 ม. ยาว  316  ม.  สองข้างถนน  และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคอนกรีต  หนา 4  มม.  
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงกําหนด) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา 

…………………. 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  4,219,560    บาท    แยกเป็น 
   รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวม   3,879,560    บาท    แยกเป็น 
          1. งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  488,880  บาท    แยกเป็น 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้   488,880  บาท   แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้  479,280  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
และเงินเพ่ิมเงินเดือนประจําปี  จํานวน 2  อัตรา 

(1)  หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 1 อัตรา 
(2)  นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้   9,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบในส่วนท่ีเกิน
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถ่ิน)  เป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตาม
คุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
  
         2. งบดําเนินการ  ตั้งไว้รวม  2,358,280   บาท 
   2.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้รวม   2,280,280   บาท   แยกเป็น 
  (ค่าตอบแทน)  ตั้งไว้ 193,000   บาท 

2.1.1   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้   20,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตําบล   
และพนักงานจ้าง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้  36,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านของพนักงานส่วนตําบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  10,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในอัตราหรือตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 



 

 

2.1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในอัตราหรือตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด     

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.5  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)ี  ตั้งไว้  117,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําป ี2556  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 

 (ค่าใช้สอย)     ตั้งไว้  1,230,520    บาท 
2.1.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้   75,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  ตั้งไว้  50,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่นค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทํารูปเล่ม  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 
 

2.1.7  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
ตั้งไว้  1,135,520 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
พาหนะให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

(2) ค่าโครงการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน     ตั้งไว้   30,000  บาท 
(3) ค่าโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา            ตั้งไว้   10,000  บาท 
(4) ค่าโครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ       ตั้งไว้   50,000  บาท 
(5) ค่าโครงการจัดกิจกรรมร่วมละศีลอด        ตั้งไว้   20,000  บาท 
(6) ค่าโครงการจัดงานเมาลิด    ตั้งไว้   40,000  บาท 
(7)  ค่าโครงการจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่   ตั้งไว ้  40,000  บาท 
(8)  ค่าโครงการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน   ตั้งไว้   30,000  บาท 
(9)  ค่าโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  ตั้งไว้  200,000  บาท 
(10)  ค่าโครงการจัดกิจกรรมประเพณีอารีรายอ  ตั้งไว้   50,000  บาท 
(11)  ค่าโครงการทอดกฐินสามัคคี      ตัง้ไว้   20,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263) 
 



 

 

 
(12) ค่าโครงการสงเคราะหเ์ด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส   ตั้งไว้  20,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห(์00230)  
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห(์00232) 
   (13)  ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  350,520  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น 

-  เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนปริง  
จํานวน  93  คน  อัตราคนละ 13 บาท  จํานวน 280  วัน  เป็นเงิน 338,520  บาท 
-   เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน  อัตราคนละ  1,000  
บาท  จํานวน  4  คน  (“ ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ”) และ อบต.ควนปริง ตั้งจ่ายสมทบเพ่ิม  เป็นเงิน  12,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
   (14) ค่าโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้  250,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262) 

2.1.8 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 
 

  (ค่าวัสด)ุ       ตั้งไว้  856,760   บาท 
2.1.9  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  20,000    บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   ทุกชนิด 
ได้แก่  กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ  ลวดเย็บกระดาษ   ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.10  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า  
ปลั๊ก  อุปกรณ์ต่อพ่วง  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.11  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวทุกชนิด เช่น ไม้กวาด ช้อน จาน และอุปกรณ์เครื่องนอน ฯลฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.12   ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้   680,960 บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ดังนี ้

(1)โรงเรียนบ้านควนปริง  สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี 6  
จํานวน 150 คนๆ ละ  7  บาท จํานวน 260  วัน  เป็นเงิน  273,000  บาท 



 

 

(2)โรงเรียนบ้านนาป้อ  สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน 124  คนๆ ละ      7 บาท 
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  225,680  บาท 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง  สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 93 คนๆละ 7 บาท  จํานวน  280 
วัน  เป็นเงิน  182,280   บาท  
(“ ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ”) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

2.1.13  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ตั้งไว้  10,000  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ทุกชนิด  ได้แก่ ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล  เป็นต้น   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.1.14  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชนิด  ได้แก่  แผ่นซีดี หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์  เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาไม่เกิน 20,000  บาท  เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 

2.1.15  ค่าวัสดุการศึกษา  ตั้งไว้  55,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และวัสด ุเช่น ค่าดินสอ ยางลบ  หนังสือนิทาน  แบบเรียน  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
     2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม  78,000  บาท 

2.2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้  20,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจําเดือนสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ควนปริง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.2.2 ประเภทค่าน้ําประปา   ตั้งไว้  15,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาประจําเดือนสําหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.2.3 ประเภทค่าโทรศัพท์และค่าโทรสาร  ตั้งไว้   10,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําเดือน   
และค่าโทรสารประจําเดอืนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลควนปริง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 

2.2.4  ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม  ตั้งไว้  33,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 
 



 

 

       3. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   ตั้งไว้รวม  1,032,400  บาท 
  3.1  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  1,032,400  บาท 

  3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  732,400  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว้  712,400  บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)  จํานวน 2 โรง 

1) โรงเรียนบ้านควนปริง  สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี  6  จํานวน 150 คนๆละ 13  
บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 390,000  บาท 

2) โรงเรียนบ้านนาป้อ   สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี  6  จํานวน  124 คนๆละ  13  
บาท จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน 322,400  บาท     

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการกีฬาและการจัดแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติเพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานการกีฬาจังหวัดตรัง   ตั้งไว้  20,000  บาท สําหรับ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการกีฬาและการจัดแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับการพัฒนามาตรฐานการกีฬาจังหวัดตรัง  ให้แก่สํานักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสงัคม(00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 

3.1.2  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์  ตั้งไว้  300,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น  

- เงินอุดหนุนอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด  ตั้งไว้  120,000  บาท  เพ่ือจา่ย
เป็นเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบลควนปริง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263) 

- เงินอุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  180,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการประจําหมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน  สําหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2556 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งานการศึกษาไม่
กําหนดระดับ(00214) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้รวม  340,000  บาท 
      1. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  340,000  บาท 

1.1)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม  340,000  บาท 
( ค่าครุภัณฑ์ )    ตั้งไว้     20,000  บาท 
1.1.1  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินครั้งละเกินกว่า  5,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 

(ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ตั้งไว้    320,000   บาท 
1.1.2  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  320,000 บาท   

-  ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลควนปริง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กว้าง 4.00 ม.  ยาว 16  ม.  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง
กําหนด) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)      
 

               
 


