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อาํเภอ สชิล   จงัหวดันครศรีธรรมราช

องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

ประจาํปีงบประมาณ  2558

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราวใหกบัลูกจางประจาํของสาํนกั
ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ ของสาํนกัปลดัองคการบรหิาร
สวนตาํบล

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 
รองปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล และหวัหนาสาํนกัปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิม่ตามคณุวฒุ ิเงนิเพิม่
พเิศษสาํหรบัการสรูบ(พ.ส.ร.)ใหกบัพนกังานสวนตาํบล ของสาํนกัปลดั
องคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานสวนตาํบล ของสาํนกัปลดัองคการบรหิาร
สวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,930,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/
เลขานุการสภาฯ และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 2,924,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล จาํนวน 87,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษใหแกนายกฯ/รองนายกองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงใหแกนายกฯ/รองนายก
องคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแกนายกฯ/รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 520,000 บาท
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- คาธรรมเนียมและลงทะเบยีนตางๆ
- คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางในการลางฟิลม อดัรปู จางถายเอกสาร 
การจางเหมาจดัทาํเอกสาร วารสาร และสิง่พมิพตางๆ เพือ่เผยแพร
ขอมลูขาวสาร การจางเหมาสือ่วทิยุในการประชาสมัพนัธขอมลูขาวสาร
ตางๆ ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ตลอดจนการจาง
เหมาบรกิารอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี
- คาจดัซ้ือหนงัสอื วารสาร ระเบยีบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล
- คาจดัทาํประกนัภยัรถยนตขององคการบรหิารสวนตาํบล
- คารงัวดัทีส่าธารณประโยชน เพือ่การดแูลรกัษาและคมุครองป องกนั
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผนดนิทีป่ระชาชนใชประโยชนรวม
กนัตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่
- คาจางเหมาบคุคลภายนอก/หนวยงานตางๆทาํการอยางใดอยางหน่ึง 
กรณีทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลไมสามารถดาํเนินการเองได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 350,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบตุรใหแกผบูรหิาร และพนกังาน
สวนตาํบลของสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของสาํนกัปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

คาเชาบาน จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังาน
สวนตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสาํนกัปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดตางๆ ทีป่ฏบิตังิานให
กบัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย 
หรือระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทย
- คาเบีย้ประชุมคณะกรรมการศนูยถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 
ฯลฯ
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวนตาํบล 
ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเงนิรางวลันําจบั (คาปรบัจราจรทางบก) ให
กบัสถานีตาํรวจภธูรสชิล และสถานีตาํรวจทางหลวง 4 จาํนวน 25% 
ของคาปรบัท ัง้หมด
- เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานสวนตาํบลผไูดรบัเงนิ
เดอืนถงึข ัน้สงูของอนัดบั

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพช ั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ
พนกังานตามภารกจิ ของสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล ตลอดถงึ
คาครองชีพชั่วคราวสวนตางเงนิอดุหนุนของกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่สาํหรบัคาตอบแทนพนกังานจางตาํแหนงผชูวยครผูดูแูลเด็ก

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานจางตาม
ภารกจิ ของสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล ตลอดถงึคาตอบแทน
สวนตางเงนิอดุหนุนของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่สาํหรบัคา
ตอบแทนพนกังานจางตาํแหนงผชูวยครผูดูแูลเด็ก

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,074,200 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินงานของศนูยขอมลูการจดัซ้ือจดัจาง
องคการบรหิารสวนตาํบลระดบัอาํเภอสชิล

ศนูยขอมลูการจดัซ้ือจดัจางระดบัอาํเภอ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัโครงการอาสาสมคัรปกป องสถาบนั 
เชน คาวสัดอุปุกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาเชาทีพ่กั คาจางยานพาหนะ คาจาง
เหมาเครือ่งขยายเสยีง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการอาสาสมคัรปกป องสถาบนั จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและศกึษาดงูาน เชน คาวสัด ุอปุกรณ คาตกแตงสถานที ่คา
อาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาเชาทีพ่กั คา
จางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํ
เป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและศกึษาดงูาน จาํนวน 150,000 บาท

- คาใชจายในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทองถิน่และผบูรหิารทองถิน่ 
ตลอดจนการเลือกต ัง้ซอม
- คาของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั คาใชจายในการจดังานหรอื
กจิกรรมตางๆทีม่คีวามจาํเป็นและเหมาะสม

เพือ่จายเป็น
- คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้เลีย้ง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรอื
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล ลกูจาง คณะผบูรหิาร สมาชกิ
สภาฯ และผปูฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่มสีทิธิ ์
เบกิไดตามระเบยีบ

- คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสาํหรบัพธีิการ
วนัสาํคญัตางๆตามวาระและโอกาสทีจ่าํเป็น และมคีวามสาํคญั
- คาใชจายตามโครงการทศันศกึษาขององคการบรหิารสวนตาํบลทงุ
ปรงั สาํหรบัเป็นคาเบีย้เล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆ
ในการทศันศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง คณะผบูรหิาร สมาชกิสภาฯ ผใูหญบาน 
ตลอดจนผปูฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่มสีทิธิ ์
เบกิไดตามระเบยีบ

- เงนิชวยเหลือพนกังานหรือลูกจางทีต่องหาคดอีาญา
- และคาใชจายอืน่ๆทีเ่ขาลกัษณะรายจายประเภทน้ี

- คาใชจายในการจดังานตางๆซึง่เป็นวนัสาํคญัของทางราชการ เชน 
วนัปิยมหาราช วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ตลอดจนงานพธิหีรอืรฐัพธิี
ตางๆ เป็นตน
- คาชดเชยคาเสยีหาย หรือสนิไหมทดแทน

การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 700,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคารบัรองและเล้ียงรบัรอง และคาใชจายอืน่ในการเลีย้ง
รบัรองบคุคลหรือคณะบคุคลทีม่านิเทศนงาน ตรวจงาน ตรวจเยีย่ม 
หรือทศันศกึษาดงูาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของในการรวมตอนรบับคุคล
หรือคณะบคุคล และคาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ หรอืคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมายหรอืตาม
ระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ เอกชน หรอืสวน
ราชการตางๆ ตลอดจนดาํเนินกจิกรรมอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนตอ
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั หรอืการจดังานหรอืกจิกรรมตางๆ
ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 40,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาลงทะเบยีน คาไปรษณียดวนพเิศษ คาซ้ือ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลทุง
ปรงั

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดอุปุกรณตางๆ ทีไ่มเขาลกัษณะและประเภทตาม
ระเบยีบวธีิการงบประมาณ

วสัดอุืน่ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรมและ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในสาํนกังานปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดโุฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร 
กระดาษส ีพูกนั แปรง ส ีป ายประชาสมัพนัธ ผาแถบสตีางๆ และอืน่ๆที่
เขารายจายประเภทน้ี

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดน้ํุามนัเช้ือเพลงิและน้ํามนัหลอลืน่ เชน น้ํามนั
เบนซนิ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ สาํหรบัใชกบัรถจกัรยานยนต 
รถยนต รถบรรทุกน้ํา เรือทองแบน เครือ่งตดัหญา และเครือ่งจกัรกล
ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ตลอดจนรถยนตและเครือ่งจกัร
กลจากสวนราชการอืน่ หรือเครือ่งจกัรกลจากหนวยงานตางๆ กลมุ
องคกร หรือของเอกชน ซึง่ใชปฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั หรือใชในการบรรเทาความเดอืดรอนตางๆขอประชาชน
ในพ้ืนทีต่าํบลทุงปรงั

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดกุอสรางทีจ่าํเป็นในการซอมแซม ปรบัปรงุอาคาร
สาํนกังาน อาคารตางๆใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดตามปกต ิและอปุกรณ
อืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี

วสัดกุอสราง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ูผงซกั
ฟอก ฯลฯ เพือ่ใชในสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 44,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสายไฟ ปล ัก๊ไฟ ฟิวส ลาํโพง ไมโครโฟน สาย
ลาํโพงเสยีงตามสาย และอืน่ๆ

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ 
ฯลฯ เพือ่ใชในสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมทรพัยสนิตางๆ เชน รถยนต รถ
จกัรยานยนต เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งพมิพดดี เครือ่งถายเอกสาร และ
อืน่ๆ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 200,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจางทาํโครงการปรบัระดบัพ้ืนทีบ่รเิวณสาํนกังานโดยถม
ดนิปรบัระดบัขนาด กวาง 50.80 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา 5,080 ตารางเมตร ตามรายละเอยีดทีอ่งคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงักาํหนด

โครงการปรบัระดบัพ้ืนทีบ่รเิวณสาํนกังาน จาํนวน 450,000 บาท

คาถมดนิ

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมครุภณัฑ เชน รถยนต รถบรรทุกน้ํา 
รถจกัรยานยนต เรือทองแบน เครือ่งปรบัอากาศ คอมพวิเตอร ต ูโตะ 
ฯลฯ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

- มหีนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 
GB จาํนวน 1 หนวย

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบคุสาํหรบังานสาํนกัปลดั จาํนวน 1 
เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) 
ทีม่คีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมนอยกวา 2.6 GHz จาํนวน 1 หนวย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย

เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

- มชีองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 
Bluetooth

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบคุ จาํนวน 18,000 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิและระบบโฟม ขนาด
ความจุไมนอยกวา 6,000 ลติร  เครือ่งยนตดีเซล 6 สบู 4 จงัหวะ 
ขนาดแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา ถงับรรจโุฟมมขีนาดความจไุม
นอยกวา 500 ลติร มทีอทางสงน้ํายาโฟม คณุลกัษณะตามแบบที่
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด

รถยนตดบัเพลงิอาคารชนิดมถีงัน้ํา/ถงัโฟมในตวั จาํนวน 5,200,000 บาท

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตสูาํหรบัจดัเก็บเอกสาร จาํนวน 1 ตู

ตเูก็บเอกสาร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดเกาอี(้โซฟา)รบัแขก จาํนวน 1 ชุด

เกาอีชุ้ดรบัแขก (โซฟา) จาํนวน 10,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาเชาใชคสูายสาํหรบัอนิเตอรเน็ตตาํบล คาเชาใชพ้ืนที ่
และโดเมนเนม (Domain Name) ของ Website 
Thungprang.go.th ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่เปิด
บรกิารใหกบัประชาชนท ั่วไปไดเขามาใชบรกิารอนิเตอรเน็ตตามโครง
การอนิเตอรเน็ตตาํบล ซึง่เป็นการประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมลู
ขาวสารตางๆ ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 40,000 บาท
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เพือ่จายเป็น
- คาปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดตางๆ ทีป่ฏบิตังิานใหกบัองคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรอืระเบยีบ 
หรือหนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพช ั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ
พนกังานตามภารกจิ ของสวนการคลงัองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานตามภารกจิ 
ของสวนการคลงัองคการบรหิารสวนตาํบล

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราวใหกบัลูกจางประจาํของสวน
การคลงัองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ ของสวนการคลงัองคการบรหิาร
สวนตาํบล

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัผอูาํนวยการกองคลงัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราว พนกังานสวนตาํบล ของสวน
การคลงั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานสวนตาํบล ของสวนการคลงัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางประเมนิความพงึพอใจของผรูบับรกิารขององคการ
บรหิารสวนตาํบล

รายจายอืน่ จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ซอมแซมอาคารสาํนกังาน อาคารศนูย
พฒันาเด็กเล็กในสงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั และอืน่ๆที่
เกีย่วของ

บาํรุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

- เพือ่จายเป็นคากอสรางโรงจอดรถโครงสรางเหล็กหลงัคาแมสทลัชีท 
กวาง 14.07 เมตร ยาว 30 เมตร รายละเอยีดตามแบบที ่อบต.ทุงปรงั
กาํหนด พรอมตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธโครงการ จาํนวน 2 ป าย

โครงการกอสรางโรงจอดรถโครงสรางเหล็ก จาํนวน 337,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะทาํงานพรอมเกาอีส้าํหรบัพนกังานสวนตาํบล 
ชุดละ 5,700 บาท จาํนวน 3 ชุด

โตะ จาํนวน 17,100 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรมและ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในสวนการคลงั องคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดโุฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร 
กระดาษส ีพูกนั แปรง ส ีป ายประชาสมัพนัธการชาํระภาษีประเภท
ตางๆ ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆของสวนการคลงั องคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั เชน กระดาษ ปากกา แฟ ม ดนิสอ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิตางๆ ของสวนการ
คลงั องคการบรหิารสวนตาํบล

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษี จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้เลีย้ง 
คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั และรายจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบลและลกูจางประจาํ และผปูฏบิตัิ
งานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบล

การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็น 
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ
- คาจดัซ้ือหนงัสอื วารสาร ระเบยีบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบตุรใหแกพนกังานสวนตาํบลของ
สวนการคลงั องคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของสวนการคลงั องค
การบรหิารสวตาํบลซึง่มสีทิธิเ์บกิไดตามระเบยีบ

คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังาน
สวนตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสวนการคลงัองคการ
บรหิารสวนตาํบล

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

- คาประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวนตาํบล 
ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสวนการคลงัองคการบรหิารสวน
ตาํบล



วนัทีพ่มิพ : 18/9/2557  20:41:52 หนา : 8/19

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินงานของศนูยอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ าย
พลเรือนขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ในการป องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตางๆ รวมท ัง้คาใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของในชวง
เทศกาล หรือการปฏบิตังิานอืน่ๆทีไ่ดรบัมอบหมายหรอืแตงต ัง้จากผู
อาํนวยการศนูยอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรอืนขององคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั

การดาํเนินงานของศนูยอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรอืน จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสาํหรบัผปูฏบิตังิาน หรอืชวยเหลอืเกีย่วของกบั
การป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรืองานอืน่ๆทีไ่ดรบัการแตงต ัง้
จากผอูาํนวยการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯ ใหปฏบิตัหินาที่

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ซอมแซมทรพัยสนิตางๆของสวนการคลงั 
องคการบรหิารสวนตาํบล

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า สาํหรบัสวนการคลงั เครือ่งละ 
2,500 บาท จาํนวน 2 เครือ่ง มคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มกีาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

เครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 5,000 บาท

- มหีนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ทีม่หีนวย
ความจาํขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มหีนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มขีนาดไม
นอยกวา 4 GB

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดต ัง้โตะ สาํหรบัสวนการ
คลงั เครือ่งละ 22,000 บาท จาํนวน 2 เครือ่ง มคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงั
น้ี
- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไม
นอยกวา 3.0 GHz และมหีนวยความจาํแบบ L3 Cache Memory 
ไมนอยกวา 6 MB จาํนวน 1 หนวย

- มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จาํนวน 1 หนวย
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย

เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

- มชีองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 
600:1 และมขีนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จาํนวน 1 หนวย

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 44,000 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
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เพือ่เป็นคาใชจายตางๆในการดาํเนินโครงการสงเสรมิการศกึษาเพือ่
พฒันาสปูระชาคมอาเซียน เชน คาวสัดอุปุกรณ คาตกแตงสถานที ่คา
อาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่ง
ขยายเสยีง คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนวทิยากร คาใชจายอืน่ๆที่
จาํเป็น ฯลฯ

โครงการสงเสรมิการศกึษาเพือ่พฒันาสปูระชาคมอาเซียน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิเชน คาวสัด ุอปุกรณ 
คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท 
คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก จาํนวน 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

อดุหนุนศนูยรวมรกัษาความสงบเรยีบรอยตาํบลทุงปรงั 
- เพือ่จายสาํหรบัการดาํเนินงานและกจิกรรมตางๆของศนูยรวมรกัษา
ความสงบเรียบรอยตาํบลทุงปรงั

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งรบัสงวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถือ 5 
วตัต จาํนวน 6 เครือ่ง ต ัง้ไวเครือ่งละ 12,000 บาท โดยมีขนาดกาํลงั
สง 5 วตัต สวนประกอบดวย : ตวัเครือ่ง แทนชารต แบตเตอรี ่1 กอน 
เสายาง เหล็กพบั ตามมาตรฐานกลางครุภณัฑ สาํนกัมาตรฐานงบ
ประมาณ กรมบญัชีกลาง

เครือ่งรบัสงวทิยุ จาํนวน 72,000 บาท

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เพือ่จายเป็นคาจดัหาวสัดเุครือ่งแตงกายสาํหรบัการปฏบิตังิานดานการ
ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน สมาชกิ อปพร. ชุดกูชีพกูภยั เจา
พนกังาน เจาหนาที ่หรืออืน่ๆทีเ่กีย่วของ

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรอืน/
ฝึกอบรม ทบทวน/ฝึกอบรมชุดกูชีพ กูภยั เชน คาวสัด ุอปุกรณ คา
ตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทน
วทิยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาใช
จายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรอืน/ฝึกทบทวน/ฝึก
อบรมชุดกูชีพ กูภยั

จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการป องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลทีส่าํคญั เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปีใหม หรือจาย
เป็นคาวสัดอุปุกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท 
คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง เบีย้เล้ียงสมาชกิ อปพร. คาใชจายอืน่ๆที่
จาํเป็น ฯลฯ

โครงการป องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน จาํนวน 60,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งเลนสนามสาํหรบัเด็กเล็กของศนูยพฒันาเด็ก
เล็กของศนูยพฒันาเด็กเล็กสงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
จาํนวน 5 ศนูย
1.กระดานลืน่สองทาง(เหล็ก) รูปแบบตามทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบล
ทุงปรงักาํหนด จาํนวน 5 ชุดๆละ 29,850 บาท ต ัง้ไว 149,250 บาท
2. รถไฟโยก 8 ทีน่ ั่ง(เหล็ก)รูปแบบตามทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลทุง
ปรงั จาํนวน 5 ชุดๆละ 32,850 บาท ต ัง้ไว 164,250 บาท

เครือ่งเลนสนาม จาํนวน 313,500 บาท

ครุภณัฑอืน่

- เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ(นม)ใหแกเด็กเล็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก
ในความรบัผดิชอบขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั อตัราจดัสรร
คนละ 7 บาท ตอคนตอวนั จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 511,560 บาท
- เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ(นม)ใหแกเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.)ในพ้ืนทีอ่งคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั อตัราจดัสรรคนละ 7 บาท ตอคนตอวนั จาํนวน 260 วนั 
เป็นเงนิ 1,301,300 บาท
ตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/
ว 1867 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2557
ท ัง้น้ี จะเบกิจายตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,812,860 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตางๆในการจดัโครงการอบรมคอมพวิเตอรพ้ืนฐาน
สาํหรบัครูและบคุลากรในศนูยพฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั เชน คาวสัดอุปุกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ 
คาเชาสถานที ่คาตอบแทนวทิยากร คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการอบรมคอมพวิเตอรพ้ืนฐานสาํหรบัครแูละบคุลากรศนูยพฒันา
เด็กเล็ก สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

จาํนวน 40,000 บาท

- ศนูยพฒันาเด็กเล็กบานปลายทอน จาํนวน 65 คน คนละ 20 บาท 
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 364,000 บาท
- ศนูยพฒันาเด็กเล็กวดักุมแป จาํนวน 51 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 
280 วนั เป็นเงนิ 285,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัใหกบัศนูยพฒันาเด็กเล็กขององคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั อตัรามือ้ละ 20 บาท ตอคนตอวนั ตามหนงัสอื
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 1867 ลง
วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ดงัน้ี
- ศนูยพฒันาเด็กเล็กปณัณาราม จาํนวน 46 คน คนละ 20 บาท 
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 257,600 บาท

ท ัง้น้ี จะเบกิจายตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่

- ศนูยพฒันาเด็กเล็กบานทุงไมเรียง จาํนวน 81 คน คนละ 20 บาท 
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 453,600 บาท
- ศนูยพฒันาเด็กเล็กวดัชนาราม จาํนวน 18 คน คนละ 20 บาท 
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 100,800 บาท

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,461,600 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตางๆในการจดัโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
เด็กปฐมวยั เชน คาวสัดอุปุกรณ คาตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง 
คาตอบแทนพธีิกร คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั จาํนวน 30,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาวสัดน้ํุามนัเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเบนซนิ 
น้ํามนัดเีซล เพือ่ใชกบัเครือ่งพนหมอกควนั และผสมสารเคมใีนการฉีด
พนยุง เพือ่ป องกนัโรคไขเลือดออก โรคชคินุกุนยา และโรคอืน่ๆทีเ่กีย่ว
ของ

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 30,000 บาท

- โรงเรียนวดัถํา้เทียนถวาย จาํนวน 259 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 
200 วนั เป็นเงนิ 1,036,000 บาท
- โรงเรียนชุมชนวดัปณัณาราม จาํนวน 122 คน คนละ 20 บาท 
จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 488,000 บาท

อดุหนุนคาอาหารกลางวนัใหกบัโรงเรียนตางๆในตาํบลทุงปรงั
เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัใหกบัเด็กนกัเรียนระดบักอนประถม
ศกึษาและระดบัประถมศกึษาของโรงเรียนตางๆในเขตพ้ืนทีอ่งคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั อตัรามือ้ละ 20 บาท ตอคนตอวนั ตามหนงัสอื
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 1867 ลง
วนัที ่9 กรกฏาคม 2557 ดงัน้ี

- โรงเรียนบานตนจนัทน จาํนวน 89 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 
วนั เป็นเงนิ 356,000 บาท
ท ัง้น้ี จะเบกิจายตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่

- โรงเรียนบานปลายทอน จาํนวน 122คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 
วนั เป็นเงนิ 488,000 บาท
- โรงเรียนวดัชนาราม จาํนวน 123 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 
วนั เป็นเงนิ 492,000 บาท

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 2,860,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงศนูยพฒันาเด็กเล็กบานทุงไมเรยีง โดยกอ
สรางหลงัคาแมสทลัชีส ขนาดกวาง 3.3 เมตร ยาว 11 เมตร และขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 7 เมตร พรอมพ้ืนกวาง 1.4 เมตร ยาว 11 เมตร 
ปรมิาณไมนอยกวา 15.4 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด

ปรบัปรุงศนูยพฒันาเด็กเล็กบานทุงไมเรียง จาํนวน 99,600 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

- เพือ่จายเป็นคากอสรางร ัว้ศนูยพฒันาเด็กเล็กวดัชนาราม โดยมรีาย
ละเอยีด ดงัน้ี กอสรางร ัว้สูง 1.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร พรอมทาส ี
รายละเอยีดตามแบบทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด

โครงการกอสรางร ัว้ศนูยพฒันาเด็กเล็กวดัชนาราม จาํนวน 130,500 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
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เพือ่จายเป็น 
- คาปฏบิตังิานในการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา และคาตรวจ
งานจาง/พสัดโุครงการตางๆใหกบัคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/
ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจาง/ตรวจรบัพสัด ุตลอดจน
คณะกรรมการชุดตางๆทีป่ฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบลทุง
ปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ั่งการ
กระทรวงมหาดไทย

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพช ั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ
พนกังานตามภารกจิ ของสวนโยธาองคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานตามภารกจิ 
ของสวนโยธาองคการบรหิารสวนตาํบล

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 240,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัผอูาํนวยการกองชางองคการ
บรหิารสวนตาํบล

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราว พนกังานสวนตาํบล ของสวน
โยธา

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 800,000 บาท

อดุหนุนกจิการดานสาธารณสขุใหกบัศนูยสาธารณสขุมลูฐานประจาํหมู
บาน
- เพือ่สนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสขุหมบูานละ 15,000 บาท 
จาํนวน 16 หมบูาน เพือ่ใหอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.)
ดาํเนินการในกจิกรรมตางๆ เชน การพฒันาศกัยภาพดานสาธารณสขุ 
การแกไขปญัหาสาธารณสขุในเรือ่งตางๆ การจดับรกิารสขุภาพเบือ้ง
ตนในศนูยสาธารณสขุมลูฐานชุมชน (ศสมช.)หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่ว
ของกบัการสาธารณสขุ

เงนิอดุหนุนเอกชน จาํนวน 240,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฉีดวคัซีนป องกนัโรคพษิสนุขับาในสนุขั,
แมว ฉีดยาคมุกาํเนิดในสนุขั,แมว ตอนสนุขั,แมว และการประชา
สมัพนัธใหความรูเรือ่งโรคพษิสนุขับาแกประชาชนทีม่ารบับรกิาร และ
การซ้ือยาเพือ่ฉีดรกัษาโรค วคัซีนป องกนัโรคปากและเทาเป่ือยในโค
และกระบอื ตลอดจนโรคระบาดในสตัวอืน่ๆ
- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัซ้ือหนากากป องกนัโรคตดิตอ เจลลาง
มอื แอลกอฮอล หรือวสัดอุืน่ๆทีใ่ชป องกนั บรรเทาหรอืระงบัโรคตดิตอ
ตางๆ ตลอดจนวสัดอุืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี
- เพือ่จายเป็นคาเคมภีณัฑ น้ํายาฉีดยุง)เพือ่ใชซ้ือเคมภีณัฑในการพน
หมอกควนั ตลอดจนวสัดอุปุกรณตางๆในการป องกนัและทาํลายยงุลาย
ในหมบูานตางๆ ของตาํบลทุงปรงั

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 60,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาวสัดโุฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร 
กระดาษส ีฟิลม พูกนั แปรง ส ีป ายประชาสมัพนัธ ป ายแนวเขตควบคมุ
อาคาร ป ายจราจร ป ายชือ่ถนน ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดกุอสราง เชน หนิคลุก ลูกรงั หนิผ ุยางมะตอย ทอน้ํา 
อปุกรณประปา และอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี

วสัดกุอสราง จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าภายในสาํนกังานและไฟฟ าแสงสวาง
สาธารณะ เชน หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟิวส ปล ัก๊ไฟฟ า บลัลาส สตา
รทเตอร ตลอดจนวสัดทุีเ่กีย่วของกบัรายจายประเภทน้ี

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆของสวนโยธาองคการบรหิาร
สวนตาํบล เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ ม เครือ่งมอืเขยีนแบบ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครภุณัฑ ทีด่นิ และสิง่กอสราง 
เชน เครือ่งคอมพวิเตอร กลองถายภาพดจิติอล กลองระดบั รวมตลอด
จนบอบาดาล ระบบประปา ซอมผวิจราจร ถนนทุกประเภท และ
ทรพัยสนิอืน่ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางสาํหรบัเป็นคาเบีย้เลีย้ง คาพาหนะ 
คาเชาทีพ่กั และรายจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรอืไปอบรม
สมัมนาของพนกังานสวนตาํบล

การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 60,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ
- คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางในการลางฟิลม อดัรปู จางถายเอกสาร 
- คาจดัซ้ือหนงัสอื วารสาร ระเบยีบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล
- คาจางเหมาบคุคลภายนอกทาํการอยางใดอยางหน่ึง เชน คาจางรถเก
รดเดอร รถบด รถตกั รถขดุ การตดิต ัง้และซอมแซมไฟฟ าสาธารณะ
ของตาํบลทุงปรงั คาจางออกแบบ เขยีนแบบ และการจางเหมาอืน่ๆที่
เขารายจายประเภทน้ี

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบตุรใหกบัพนกังานสวนตาํบลของ
สวนโยธา องคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่มสีทิธิเ์บกิไดตามระเบยีบ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของสวนโยธา องคการ
บรหิารสวนตาํบลซึง่มสีทิธิเ์บกิไดตามระเบยีบ

คาเชาบาน จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบั
พนกังานสวนตาํบล และพนกังานจางของสวนโยธา องคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

- คาประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวนตาํบล 
และพนกังานจางของสวนโยธา องคการบรหิารสวนตาํบล
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เพือ่เป็นคาใชจายในการบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑของสวนโยธา

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า สาํหรบัสวนโยธา)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

เครือ่งสาํรองไฟ จาํนวน 2,500 บาท

เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

- มหีนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ทีม่หีนวย
ความจาํขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มหีนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มขีนาดไม
นอยกวา 4 GB

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดต ัง้โตะ สาํหรบัสวนโยธา 
จาํนวน 1 เครือ่ง มีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไม
นอยกวา 3.0 GHz และมหีนวยความจาํแบบ L3 Cache Memory 
ไมนอยกวา 6 MB จาํนวน 1 หนวย

- มชีองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 
600:1 และมขีนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จาํนวน 1 หนวย

- มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จาํนวน 1 หนวย
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย

เครือ่งคอมพวิเตอร จาํนวน 22,000 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

2. ความละเอยีดทีก่าํหนดเป็นความละเอยีดทีเ่ซ็นเซอรภาพ(Image 
sensor)ไมนอยกวา 12 ลาน พกิเซล
3.ทีระบบแฟลช (Flash)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดจิติอล จาํนวน 2 กลองๆ
ละ6,000 บาท โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี
1.เป็นกลองคอมแพค (compact Digital Camera)

6. มกีระเป าบรรจุกลอง

4. สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกขอมลูไดอยางสะดวกเมือ่ขอมลูเต็ม 
หรือเมือ่ตองการเปลีย่น
5. สามารถโอนถายขอมลูจากกลองไปยงัคอมพวิเตอรได

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดจิติอล จาํนวน 12,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

เพือ่จายเป็นจดัซ้ือโตะทาํงาน พรอมเกาอีส้าํหรบัสวนโยธา จาํนวน 1 
ชุด

โตะทาํงาน พรอมเกาอี้ จาํนวน 5,700 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม และ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในสวนโยธาองคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท
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อดุหนุนใหแกการไฟฟ าสวนภมูภิาค สาขาสชิล
- เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้ไฟฟ าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ า หรอื
อืน่ๆทีเ่กีย่วของในตาํบลทุงปรงั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 2916 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2553

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครภุณัฑทีด่นิและสิง่กอสราง 
เชน บอบาดาล ระบบประปา ซอมผวิจราจรถนนทุกประเภท และ
ทรพัยสนิอืน่ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี
- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิน่สาย
ตางๆทีไ่ดรบัการถายโอน

บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 300,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

-เพือ่จายเป็นคากอสรางระบบประปาหมบูานหมทูี ่6 ตาํบลทุงปรงั เป็น
หอถงัเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลกูบาศกเมตร พรอมเดนิทอเมน
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด พรอมป ายประชาสมัพนัธ
โครงการจาํนวน 2 ป าย

โครงการกอสรางระบบประปาหมบูาน หมทูี ่6 จาํนวน 1,085,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนบกุเบกิ สายบานนายดะนาน หมทูี ่5 โดย
กอสรางถนนชวงที ่1 กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ใชลกูรงัรองพ้ืน
ถนน หนา 0.10 เมตร ปรมิาตรไมนอยกวา 100 ลกูบาศกเมตร ใชหนิ
คลุกลงผวิจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปรมิาตรไมนอยกวา 80 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ คสล.มอก. ช ัน้ 3

โครงการกอสรางถนนบกุเบกิ สายบานนายดะนาน หมทูี ่5 จาํนวน 380,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสมโชคพฒันา-
ถนนทางหลวงหมายเลข 401  หมูที ่12 โดยกอสรางถนนกวาง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาณพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร ไหลทางหนิคลกุขางละ 0.50 เมตร ท ัง้สองขาง ราย
ละเอยีดตามแบบองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั และตดิต ัง้ป ายประชา
สมัพนัธโครงการ จาํนวน 2 ป าย และตดิต ัง้ป ายชือ่ซอย จาํนวน 1 ป าย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสมโชคพฒันา-ถนนทาง
หลวงหมายเลข 401  หมทูี ่12

จาํนวน 611,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

-เพือ่จายเป็นคากอสรางป ายแสดงเขตองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายละเอยีดตามแบบทีอ่งคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด

กอสรางป ายแสดงเขตองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั จาํนวน 75,200 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาระบบประปาหมบูานขององคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั เชน บอน้ําบาดาล และอืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัระบบประปา

โครงการบาํรุงรกัษาระบบประปาหมบูาน จาํนวน 200,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง
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เพือ่เป็นคาใชจายในการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาในนามของ
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั เชน กีฬาไทคพั กีฬาทองถิน่สมัพนัธ 
และกีฬาอืน่ๆ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2589 
ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2547 ฯลฯ

โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการแขงขนัฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพ
ตดิ (ทุงปรงัคพั คร ัง้ที ่10) ประจาํปี 2558 เชน คาวสัด ุอปุกรณ เงนิ
รางวลั คาตกแตงสถานที ่คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทน
กรรมการตดัสนิ คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น

โครงการแขงขนักีฬาฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพตดิ (ทุงปรงัคพั) จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการแขงขนักีฬาทุงปรงัเกมส คร ัง้ที ่40 
ประจาํปี 2558 เชน คาวสัดอุปุกรณ เงนิรางวลั คาตกแตงสถานที ่คา
อาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาจางเหมาตางๆ 
และคาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น

โครงการแขงขนักีฬาตานยาเสพตดิ (ทุงปรงัเกมส) จาํนวน 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

อดุหนุนโครงการสงเสรมิและพฒันาอาชีพเครือ่งมอืทาํการประมงพ้ืน
บาน 
- เพือ่เป็นคาใชจายในการสงเสรมิและพฒันาอาชีพเครือ่งมอืทาํการ
ประมงพ้ืนบาน ใหแกกลุมประมงพ้ืนบาน บานปลายทอน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในโครงการสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชนและ
ประชาคมหมบูานตาํบลทุงปรงั

โครงการสนบัสนุนการจดัแผนชุมชนและประชาคมหมบูาน จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน 
เชน คาวสัดอุปุกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาเชาทีพ่กั คาจางเหมายานพาหนะ คา
จางเหมาเครือ่งขยายเสยีง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายในการจดักจิกรรมสงเสรมิอาชีพการเล้ียงไก เชงิเศรษฐกจิ เป็น
คาจดันิทรรศการ การใหความรู การประกวด คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ 
หรืออืน่ๆทีเ่กีย่วของ

โครงการจดักจิกรรมสงเสรมิการเล้ียงไก เชงิเศรษฐกจิ จาํนวน 30,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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- อดุหนุนกจิการดานประเพณีและวฒันธรรม ใหแกทีท่าํการปกครอง
อาํเภอสชิล เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานรฐัพธิ ีงานพธิ ีและงาน
ประเพณีตางๆ ดงัน้ี
     - การจดังานวนัปิยมหาราช เป็นเงนิ 1,000 บาท

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 49,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัผสูงูอาย ุ(วนัสงกรานต) เชน คาวสัดุ
อปุกรณ คาตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง คาตอบแทน
กรรมการ คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการจดังานวนัผสูงูอายุ (วนัสงกรานต) จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัลอยกระทง เชน คาวสัดอุปุกรณ คา
ตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชา
เต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสยีง คาตอบแทนกรรมการ คาใชจาย
อืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 80,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- อดุหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนวดัถํา้เทียนถวาย ต ัง้ไว 
80,000 บาท 
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาวอลเลยบอล (วดัถํา้
คพั) ตลอดถงึการสงเขาแขงขนัในระดบัทีส่งูขึน้ของโรงเรยีนวดัถํา้
เทียนถวาย ต ัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และนนัทนาการ

- อดุหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกทีท่าํการปกครองอาํเภอสชิล ต ัง้ไว 
20,000 บาท
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาอาํเภอ และจดัสงนกั
กีฬาไปแขงขนัในระดบัทีส่งูขึน้ ต ัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

- อดุหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนวดัชนาราม ต ัง้ไว 
40,000 บาท
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาฟุตบอลนกัเรยีน 
(หนองเตาคพั) ของโรงเรียนวดัชนาราม

- อดุหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนสชิลคณุาธารวทิยา ต ัง้ไว 
300,000 บาท
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬากรีฑานกัเรยีน (ทงุ
ปรงัเกมส) ของโรงเรียนในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ต ัง้จาย
จากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 440,000 บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือวสัดกุีฬา เชน ลูกฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ ตาขาย
ชนิดตางๆ ฯลฯ ใหกบัศนูยกีฬาประจาํตาํบล และศนูยกีฬาประจาํหมู
บานขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

วสัดกุีฬา จาํนวน 50,000 บาท



วนัทีพ่มิพ : 18/9/2557  20:41:53 หนา : 18/19

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินงานของศนูยถายทอดเทคโนโลยทีาง
การเกษตรตาํบลทุงปรงั ตลอดถงึการจดัฝึกอบรมและศกึษาดงูานของ
คณะกรรมการศนูยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาํบลทุงปรงั เชน 
คาวสัดอุปุกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ง
ดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครือ่ง
ขยายเสยีง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของศนูยถายทอดเทคโนโลยทีาง
การเกษตรตาํบลทุงปรงั

จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- อดุหนุนกจิการดานศาสนา ใหกบัมสัยดิดารลุอามาน (บานปลายทอน
เหนือ) ต ัง้ไว 40,000 บาท
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมจรยิธรรมภาคฤดรูอนใหกบั
เยาวชน

- อดุหนุนการจดังานฮารีรายอ อดีลิฟิตร ีใหกบัมสัยดิดารลุอามาน 
(บานปลายทอนเหนือ) และมสัยดิอลัมฮุมัมะดยีะฮ (บานปลายทอนใต) 
ต ัง้ไว 50,000 บาท 
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานฮารีรายอ อดีลิฟิตรี

- อดุหนุนการจดังานวนัวสิาขบชูาแหผาขึน้ถํา้ (เขาพรง) ใหกบัคณะ
กรรมการหมบูาน หมทูี ่15 ตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 100,000 บาท
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัวสิาขบชูาแหผาขึน้ถํา้ (เขาพร
ง) 

วดัถํา้เทียนถวาย เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดัปณัณาราม เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดัชนาราม เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดัดอนนนท เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดักุมแป เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดัมณีประสทิธิ ์เป็นเงนิ 30,000 บาท
วดัเขาเกียรต ิเป็นเงนิ 30,000 บาท

- อดุหนุนการจดัโครงการงามอยางไทยคใูจวยัรนุใหกบัสภาวฒันธรรม
อาํเภอสชิล  เป็นเงนิ 20,000 บาท

- อดุหนุนวดัในตาํบลทุงปรงัในการจดัทาํเรอืพนมพระ ต ัง้ไว 210,000 
บาท
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัทาํเรือพนมพระ เพือ่รวมในการชกั
พระประจาํปีของอาํเภอสชิล ใหกบัวดัตางๆในตาํบลทุงปรงั ดงัน้ี

- อดุหนุนกจิการดานศาสนา ใหกบัมสัยดิอลัมฮุมัมะดยีะฮ (บานปลาย
ทอนใต) ต ัง้ไว 40,000 บาท
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมจรยิธรรมภาคฤดรูอนใหกบั
เยาวชน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 460,000 บาท

     - การจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาพระบรมราชนีินาถ 
เป็นเงนิ 5,000 บาท
     - การจดังานพระราชพธีิวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช 
เป็นเงนิ 10,000 บาท
     - การจดังานประเพณีชกัพระ เป็นเงนิ 20,000 บาท
     - การแหหมรบัเดอืนสบิ เป็นเงนิ 10,000 บาท
     - การจดังานมาฆบชูาแหผาขึน้ธาต ุเป็นเงนิ 3,000 บาท
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เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 196,840 บาท

- เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 200,000 
บาท
     - เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตาํบลทุงปรงัใน
การดาํเนินกจิกรรมหรือโครงการตางๆของกองทุนฯ
- เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 30,000 บาท
     - เพือ่จายเป็นเงนิสมทบในการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนตาํบลทุงปรงั

รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 230,000 บาท

เพือ่จายในกรณีฉุกเฉินเกีย่วกบัสาธารณภยัหรือจาํเป็น เพือ่บาํบดัความ
เดอืดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมโดยตรง และกรณีจาํเป็นซึง่งบ
ประมาณรายจายประจาํปีมไิดต ัง้จายไวเป็นการเฉพาะ หรอืต ัง้จายไว
ไมเพียงพอแตมคีวามจาํเป็นตองจาย

สาํรองจาย จาํนวน 700,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิยงัชีพใหแกผปู วยโรคเอดสทีม่เีอกสารรบัรองจากแพทย
ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั

เบีย้ยงัชีพผปู วยเอดส จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมสาํหรบัพนกังานจางของ
องคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป า ปลกูหญาแฝก ตลอดจนปลกู
ตนไมตามพระราชดาํร ิในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละลดโลก
รอน

โครงการปลูกป าตามแนวพระราชดาํริ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน จอบ เสยีม บงุกี ๋มดี พรา และ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของ

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 20,000 บาท


