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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง และได้รับความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่ อวันที่  14  สิ งหาคม 2562  และได้รั บการอนุมัติ จากนายอ า เภอสิชล ตามหนั งสื ออ า เภอสิชล                        
ที่ นศ 0023.27/2269  ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 
  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 

(นายสันติ  พันธวาที) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,456,540 บาท

งบบุคลากร รวม 10,504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,530,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,837,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,974,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบลของสํานักงาน
ปลัด เงินพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด และหัวหนาฝาย สังกัดสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ของสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานทั่วไปของ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานทั่วไปของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 4,336,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 595,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ปฏิบัติงานใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลนําจับ (คาปรับจราจรทางบก) ใหกับ
สถานีตํารวจภูธร และสถานีตํารวจทางหลวง  จํานวน 25%ของคาปรับทั้งหมด
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
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คาเชาบาน จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ตามสิทธิ์ที่ไดรับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร และพนักงานสวน
ตําบลของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 2,177,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาธรรมเนียม
     - คาเชาเครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ-ขยาย
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางในการลางฟิลม อัดรูป จางถาย
เอกสาร การจางเหมาจัดทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร การจางเหมาสื่อวิทยุในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตลอดจนการจางเหมาบริการอื่นๆที่เขา
รายจายประเภทนี้
     - คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
     - คาจัดทําประกันภัยรถยนตขององคการบริหารสวนตําบล
     - คารังวัดที่สาธารณประโยชนเพื่อการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - คาจางเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบรายงานกอสราง หรือ
อื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
     - คาจางเหมาบุคคลภายนอก/หนวยงานตางๆทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมตอนรับ
     - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม  
     - หรือ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนดําเนินกิจกรรมอื่นใดที่
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง หรือการจัดงานหรือ
กิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ และผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งมี
สิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ
     - คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ตลอด
จนการเลือกตั้งซอม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการเลือกตั้ง
     - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาใชจายในการจัดงานหรือ
กิจกรรมตางๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม
     - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสําหรับพิธีการวัน
สําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ
     - คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนงานพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ เปนตน
     - คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
     - คาชดใชคาเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
     - เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา
     - คาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
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โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิชล

จํานวน 32,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิ
ชล โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
       1) งานจางเหมาบริการบุคคลเพื่อทําหนาที่ประจําศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนฯ
       2) งานจัดการ บํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
       3) งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
       4) และอื่นๆที่จําเปน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
 และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
งานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ลว.11 ต.ค. 2560
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 117  ลําดับ
ที่ 219

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาตกแตง คาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 133 ลําดับ
ที่ 252 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของสํานักงาน
ปลัด เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร และ
อื่นๆ
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ค่าวัสดุ รวม 689,810 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง เชนกระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ
 เพื่อใชในงานสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส ไมโครโฟน และอื่นๆ 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 31,810 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชนแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
 เพื่อใชในสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่จําเปนในการซอมแซม ปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน อาคารตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ และอุปกรณอื่นที่เขาราย
จายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง และอื่นๆที่เขารายจาย
ประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชนน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับรถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุก
น้ํา เรือทองแบน เครื่องตัดหญา และเครื่องจักรกลจากสวนราชการอื่น หรือ
เครื่องจักรกลจากหนวยงานตางๆ กลุมองคกรหรือของเอกชน ซึ่งใชปฏิบัติงาน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง หรือใชในการบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงปรัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษโปสเตอร กระดาษ
สี แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ ผาแถบสี และอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับองคการบริหารสวนตําบล และคาไฟฟ้าจากสิ่ง
สาธารณูปการที่กอสรางในนามองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาลงทะเบียน คาไปรษณียดวนพิเศษ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ตตําบล คาเชาใชพื้นที่และโดเมน
เนมของเว็บไซต www.thungprang.go.th ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่ง
เปิดบริการใหกับประชาชนทั่วไปไดเขามาใชบริการอินเตอรเน็ตตามโครง
การอินเตอรเน็ตตําบล ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 3,847,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 992,030 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,340 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 4,350 บาท 
เปนเกาอี้พนักพิงต่ํา หุมหนัง ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก
2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 2,990 บาท 
เปนเกาอี้พนักพิงสูงหุมหนัง ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย
.2558
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เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 85,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 18,000 บีทียู เครื่องละ 28,600 บาท  จํานวน 3 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้ สวิตซ ,ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ,สายไฟ
 - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 97,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 24,000 บีทียู เครื่องละ 32,400 บาท  จํานวน 3 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้ สวิตซ ,ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ,สายไฟ
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ : 5/9/2562  11:11:12 หนา : 8/61



เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 40,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 30,000 บีทียู เครื่องละ 40,200 บาท  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้ สวิตซ ,ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ,สายไฟ
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 423,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 36,000 บีทียู เครื่องละ 47,000 บาท  จํานวน 9 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้ สวิตซ ,ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ,สายไฟ
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
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ตู 2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 7,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     - บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ มีขนาด  กวางไมนอยกวา 1187
 มม. ลึกไมนอยกวา 408 มม. สูงไมนอยกวา 878 มม.
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558

ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
     - ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง มีขนาด กวางไมนอยกวา 375 มม. ลึกไม
นอยกวา 462 มม. สูงไมนอยกวา 1324 มม.
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558

ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 3 ตู โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
     - บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ มีขนาด  กวางไมนอยกวา 916
 มม. ลึกไมนอยกวา 458 มม. สูงไมนอยกวา 1830 มม.
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558

โตะทํางาน จํานวน 2,890 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว  เปนโตะทํา
งาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม.
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ผามาน จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานและอุปกรณ  พรอมติดตั้ง  สําหรับติดผามาน
หนาตาง/ประตู สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังหลังใหม โดยมี
ขนาดตามรายละเอียดดังนี้
       - ขนาดผามานไมนอยกวา กวาง 2.80 ม. สูง 1.50 ม. จํานวน 25 ชุด
       - ขนาดผามานไมนอยกวา กวาง 1.60 ม. สูง 1.50 ม. จํานวน 8 ชุด
       - ขนาดผามานไมนอยกวา กวาง 1.00 ม. สูง 2.20 ม. จํานวน 4 ชุด
- เปนครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ราคาตามทองตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลว.27 มิ.ย. 2559

.
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย
     -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
      - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
.2558
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier และ Scanner ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสํารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
     - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
.2558
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
.2558
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนต รถบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต เรือทองแบน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,855,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

งานตกแตงภายใน สํานักงาน อบต.ทุงปรัง (งานตกแตงหองประชุม) จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตกแตงภายใน (งานตกแตงหองประชุม)  ประกอบดวย
     - งานตกแตงหอง หนาหอง ประตูหองประชุมพรอมตัวอักษร
     - งานทําเวทียกระดับโครงเหล็กปูพื้นไมอัด
     - งานตกแตงผนังหลังเวที
     - งานตกแตงผนังดานซายดานขวา และขางประตูทางเขา
     - งานตกแตงเหลือบซอนไฟ ฝ้าเพดาน
     - งานทาสีฝ้าเพดาน
     - งานทําโตะประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 259

งานตกแตงภายใน สํานักงาน อบต.ทุงปรัง (งานตกแตงหองผูบริหาร หองนายก) จํานวน 257,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตกแตงภายใน งานตกแตงหองผูบริหาร(หองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล) รายละเอียดดังนี้
     - งานทําตูโชวติดผนัง
     - งานตกแตงผนังหองดวยวอลลเปเปอร
     - งานปูพรมพื้นหอง
     - งานตกแตงเหลือบซอนไฟ ฝ้าเพดาน
     - งานทาสีฝ้าเพดาน
     - งานทําโตะผูบริหารองคหารบริหารสวนตําบล
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับ
ที่ 259

งานตกแตงภายใน สํานักงาน อบต.ทุงปรัง (งานทําเคานเตอรประชาสัมพันธ) จํานวน 46,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตกแตงภายใน งานทําเคานเตอรประชาสัมพันธ ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 259
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขาสํานักงาน อบต.ทุงปรัง 
(หลังใหม) หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 471,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาสํานักงาน อบต.ทุง
ปรัง หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนกวาง 6
 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 257

โครงการกอสรางระบบประปา สํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) หมูที่ 10 
ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 491,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปา สํานักงาน อบต.ทุงปรัง โดยกอสรางหอ
ถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร เดินทอ
เมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 90 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 261

โครงการกอสรางโรงจอดรถ บริเวณสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) หมูที่ 10 
ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 274,500 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถ บริเวณสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลัง
ใหม) หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 258

โครงการกอสรางเสาธง บริเวณหนาสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) หมูที่ 10 
ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 274,500 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางเสาธง บริเวณหนาสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลัง
ใหม) หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาธงมี
ขนาด สูง 20 เมตร แบบตามองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 256

โครงการปรับพื้นที่ (ถมดิน) บริเวณสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) หมูที่ 10 
ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับพื้นที่ (ถมดิน) บริเวณสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลัง
ใหม) หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขนาด
กวาง 45 เมตร ยาว 50 เมตร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 255
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว
 110 ลว. 5 มี.ค. 2561 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑสัญญษแบบปรับราคาได (คา K) คํานวณรอยละ 4 ของโครงการกอ
สราง

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่นๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางประเมินความพึงพอใจผูรับบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 131 ลําดับ
ที่ 248

งบเงินอุดหนุน รวม 743,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 743,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว 28 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 217

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี พ.ศ
.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 218

วันที่พิมพ : 5/9/2562  11:11:12 หนา : 16/61



โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจําปี พ.ศ.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115 ลําดับที่ 216

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําปี พ.ศ.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 114 ลําดับที่ 214

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115 ลําดับที่ 215

อุดหนุนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสิชล จํานวน 700,000 บาท

อุดหนุนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสิชล
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา โดยติดตั้งหมอแปลงพรอมขยายเขต
แรงต่ํา ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด บริเวณสํานัก
งาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรี
ธรรมราช 
- ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 260

งานบริหารงานคลัง รวม 4,038,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,830,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,830,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,006,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ของกองคลังองคการบริหาร
สวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาฝาย
สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบล
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ ของกอง
คลังองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางทั่วไป และพนักงาน
ตามภารกิจ ของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 485,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆที่ปฎิบัติงานใหกับ อบต.ทุง
ปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย
     - คาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบลของกองคลัง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาธรรมเนียม
     - คาจางถายเอกสาร
     - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
     - คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
     - คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
     - คาเบี้ยประกัน
     - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
     - คาจางเหมาบริการ
     - คาติดตั้งตางๆ
     - คาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช
จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง ฯลฯ

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 2899 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 132  ลําดับ
ที่ 251

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและวัสดุตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ รถ
ยนต ตู โตะ ป้ายประชาสัมพันธ แผนผังกําหนดตําแหนง ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 108,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 14,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว เปนเกาอี้พนักพิงต่ํา ลอ
หมุนได มีปุมปรับระดับการโยก สําหรับพนักงานกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย
.2559

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซือตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด มาตรฐาน มอ
ก. จํานวน 2 ตู
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย
.2559
  

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด  ชุดละ 7,500
 บาท สําหรับพนักงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย
. 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
       - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memery รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 4 MB
       - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
       - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
       - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558  
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือน
มีนาคม 2562
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย
       -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
       - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
       - มีแป้นพิมพและเมาส
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย
.2558
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
.2558
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

วันที่พิมพ : 5/9/2562  11:11:12 หนา : 22/61



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน ยานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร หรือปรับปรุงครุภัณฑอื่นๆ รวมทั้ง
ซอมแซมคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 392,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลว. 26
 ธันวาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟปา
และหมอกควัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คา
จางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.4/ว 2306 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 229
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาเตนท คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนเจา
หนาที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 228

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจาง
เหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียงและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 227

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับการปฏิบัติ
งาน ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชนสมาชิก อปพร. ชุดกูชีพกูภัย
เจาพนักงาน เจาหนาที่และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 120 ลําดับที่ 226

งบลงทุน รวม 72,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําพลาสติก จํานวน 31,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังบรรจุน้ําพลาสติก (ถังน็อกกลม)  ขนาดความจุไม
นอยกวา 500 ลิตร จํานวน 8 ถัง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑอื่น

กรวยจราจร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กรวยจราจร ขนาดความสูงไมต่ํากวา 70 เซนติเมตร
จํานวน 12 อัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 152  ลําดับที่  22

สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบ ดังนี้
    ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 เสน 
    ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 เสน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 153 ลําดับที่ 23

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,381,680 บาท

งบบุคลากร รวม 5,132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินเดือนขาราชการ
ครู, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2,ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินเดือนขา
ราชการครู, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2,ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกอง และหัวหนาฝายสังกัด
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มวิทยฐานะใหแกครู ค.ศ.2, ครู ค.ศ.3 ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล 

งบดําเนินงาน รวม 1,160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดตางๆที่ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
     - คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวน
ตําบล
     - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับ
     - รายจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบล

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานครู ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาธรรมเนียมตางๆ
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางในการอัดรูป จางถายเอกสาร จางเหมา
ทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร การจางเหมา
สื่อ วิทยุในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
     - การจางเหมาบริการอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ย
 คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และอื่นๆที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อใชในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่นๆ สําหรับ
ใชในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ที่ตักขยะ ไมปัด
ฝุน ฯลฯ สําหรับใชในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่จําเปนในการซอมแซม ปรับปรุงอาคารสถาน
ที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ และ
อุปกรณอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร กระดาษ
สี พูกัน แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ ผาแถบสีตางๆ และอื่นๆที่เขารายจาย
ประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึก และอื่นๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เพื่อใชในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง
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งบลงทุน รวม 89,680 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,680 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดโตะนั่งรับประทานอาหารพรอมมานั่งสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 30,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดหาโตะนั่งรับประทานอาหารพรอมมานั่งสําหรับเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม  ขนาดโตะพรอมมา
นั่งเชื่อมติดกัน กวาง  1.2 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง  0.7 เมตร 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หนาที่ 150 ลําดับที่ 5

โตะวางอาหารสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 5,180 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดหาโตะวางอาหารสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 1 ตัว สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม ขนาดไมนอยกวา 0.8 เมตร ยาวไมนอย
กวา 1.50 เมตร สูงไมนอยกวา  0.80 เมตร
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หนาที่ 150 ลําดับที่ 6

พัดลมโคจร จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจรพรอมวัสดุอุปกรณในการติดตั้ง จํานวน 3
 ตัว สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หนาที่ 150 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร เลเซอร หรือ LED 
สี สําหรับใชงานในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
       - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
       - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
       - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที(ppm)
       - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที(ppm)
       - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
       - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
       - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Docment Feed)
       - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
       - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดมานอยกวา 99 สําเนา
       - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช
งานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
       - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
       - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28หนา/นาที)สําหรับใชงานในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัดองคการ บริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน 1 เครื่อง
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
       - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
       - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที(ppm)
       - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
       - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช
งานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
       - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
       - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) สําหรับใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง จํานวน 6 เครื่องคุณลักษณะเฉพาะ
       - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
       - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
       - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
       - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หนาที่ 150 ลําดับที่ 10
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซมทรัพยสินตางๆของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,199,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,223,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,571,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ คาจางยานพาหนะ คาจาง
เหมาเครื่องเหมาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 101  ลําดับ
ที่ 175

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาจาง
เหมาเครื่องขยายเสียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 99 ลําดับ
ที่ 170
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,391,400 บาท

- คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 882,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน  ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน 245 วัน ในอัตราคน
ละ  20 บาทตอวัน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 306,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็กในอัตราคน
ละ 1,700 บาทตอปี
- คาหนังสือเรียน ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กในอัตราคนละ 200 บาทตอปี
- คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็กในอัตราคนละ 200 บาท
ตอปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 54,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็กในอัตราคนละ 300 บาทตอปี
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 77,400 บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็กในอัตราคนละ 430 บาท
ตอปี
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 100  ลําดับ
ที่ 172
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ค่าวัสดุ รวม 1,651,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,651,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน 260 วัน ใน
อัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน 
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 101  ลําดับ
ที่ 174

งบลงทุน รวม 232,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 232,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ศพด.บานปลายทอน จํานวน 110,900 บาท

เพื่อจายเปน
       - คาปรับปรุงซอมแซม ประตูรั้วบานเลื่อน 1 บาน
       - คาปรับปรุง ซอมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน 160 ตร.ม.
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 102 ลําดับ
ที่ 177

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ศพด.วัดชนาราม จํานวน 121,700 บาท

เพื่อจายเปน
       - คากอสรางรั้งโรงอาหาร สูง 0.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร
       - คาปรับปรุง ซอมแซม หลังคาและฝ้าเพดาน 54 ตร.ม.
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 103 ลําดับ
ที่ 180
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,744,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,744,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนตางๆในตําบลทุงปรัง จํานวน 2,744,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง อัตรามื้อละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน ดังนี้
                - โรงเรียนบานปลายทอน  จํานวน  524,000  บาท
                - โรงเรียนวัดชนาราม  จํานวน  384,000  บาท
                - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม  จํานวน  432,000  บาท
                - โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย  จํานวน  1,012,000  บาท
                - โรงเรียนบานตนจันทร  จํานวน  392,000  บาท
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 104 ลําดับ
ที่ 182

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 237,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 178,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 24,130 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 231
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 76,440 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คายา คาวัสดุและอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975 ลว 19 ก.พ
. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123  ลําดับที่ 230

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคและสงเสริมการลด
ปริมาณขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและ
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 ก.พ
. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับที่ 243 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 24,130 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975 ลว 19 ก.พ
. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 124 ลําดับที่ 233
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล เพื่อใชกับเครื่องฉีดพนหมอกควัน และผสมสารเคมีในการฉีดพนยุง เพื่อ
ป้องกันโรคไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 125 ลําดับ
ที่ 235

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้
       - ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
       - ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
       - กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา   
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 20

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,958,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,310,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,310,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ของกองชาง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาฝาย
สังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 380,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ ของกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางทั่วไป และพนักงาน
ตามภารกิจ ของกองชางองคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 2,010,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาปฏิบัติงานในการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคาและคาตรวจงาน
จาง/พัสดุโครงการตางๆใหกับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา และคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนคณะกรรมการ
ชุดตางๆที่ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตง
ตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง กองชาง  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางของกองชาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการ

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
ไดตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลของกอง
ชาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาธรรมเนียมตางๆ
     - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางถายเอกสาร
     - คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
     - คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางรถ
เกรด รถบด รถตัก รถขุด การติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะของตําบลทุง
ปรัง คาจางออกแบบ เขียนแบบ และการจางเหมาอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง  และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

คาใชจายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายภาพดิจิตัล กลองระดับ ตลอดจนบอ
บาดาล ระบบประปา ซอมผิวจราจรถนนทุกประเภทและทรัพยสินที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆของกอง
ชาง เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าสําหรับใชภายในอาคารที่ทําการและ
ไฟฟ้าสองสวาง เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส
 สตารทเตอร ตลอดจนวัสดุอื่นที่เกี่ยวของกับรายจายประเภทนี้

วัสดุกอสราง จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานปรับปรุงซอม
แซม เชน หินคลุก ลูกรัง หินผุ ยางมะตอย ทอน้ํา อุปกรณประปา และอื่นๆที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ
 และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถบรรทุกเอนก
ประสงค และรถกระเชาขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ โปสเตอร กระดาษ
สี พูกัน แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายแนวเขตควบคุมอาคาร ป้าย
จราจร ป้ายชื่อ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรสําหรับใชงานในกองชาง

งบลงทุน รวม 637,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,600 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะทาง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.สายเทปทําดวยวัสดุ ไฟเบอรกลาส
2.เทปมีความยาว 100 เมตร
3.มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุกๆ 1 เซนติเมตร
4.หนากวางของเทปไมเกิน 6 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 151 ลําดับที่ 14
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เทปวัดระยะทาง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.สายเทปทําดวยวัสดุ ไฟเบอรกลาส
2.เทปมีความยาว 50 เมตร
3.มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุกๆ 1 เซนติเมตร
4.หนากวางของเทปไมเกิน 6 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 151 ลําดับที่ 15

บันไดอลูมิเนียม จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จํานวน 1 อัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.บันไดทําทรงพาด,บันไดลิงได 10 เมตร 
2.บันไดทําทรง A ได 4.91 เมตร
3.จํานวนขั้น 9x4 ขั้น
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 17

ลอวัดระยะทาง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
            - โครงสรางของลอทําดวยวัสดุ พลาสติกแข็ง ขอบวงหุมดวยยาง
            - เสนผาศูนยกลางวงลอ 20 เซนติเมตร เสนรอบวง 0.622 เมตร
            - มีปุมกด RESET คาตัวเลขใหเปนศูนย สามารถแสดงผลการวัด
ระยะทางได 9999.9 เมตร
            - ดามสามารถชักขึ้นลงไดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ มีถุงใสลอ
เพื่อการเดินทาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 16
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานออกแบบและงานกราฟฟิก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑอื่นที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2
/ ว110 ลว.5 มี.ค. 2561 เรื่องซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) คํานวณรอยละ 4 ของโครงการกอ
สราง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
       - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บอบาดาล ระบบ
ประปา
       - ซอมผิวจราจรถนนทุกประเภท และทรัพยสินอื่นที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
       - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่นสายตางๆที่ไดรับการ
ถายโอน  ตลอดจนตีเสนทางเดินรถ เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบ จางควบคุมงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน หรือนิติบุคคล ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลว
.4มิ.ย.2561
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งานไฟฟ้าถนน รวม 8,595,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ขุดลอกคลอง ฯลฯ ในเขต อบต.ทุงปรัง 

งบลงทุน รวม 7,895,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,895,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนบุกเบิก หมูที่ 9 สายทุงกุมแป จํานวน 422,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายทุงกุมแป หมูที่ 9  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใหมีขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 700 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,500 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 111

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบานนางระเบียบ หมูที่ 13 จํานวน 467,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายซอยบานนางระเบียบ หมูที่ 13  ตําบล
ทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  175 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 700 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 73  ลําดับที่ 59
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงเรง หมูที่ 3 จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายทุงเรง หมูที่ 3 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิ
ชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  185
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 740 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 64 ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน อ.ฮากีม - บานนายประวัติ 
สระแกว  หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบาน อ.ฮากีม – บานนาย
ประวัติ สระแกว  หมูที่ 7   ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  148 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 740 ตารางเมตร  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 30

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายเคลื่อน  หมูที่ 15 จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานนายเคลื่อน หมูที่ 15  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 740 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 71
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายมณี พัฒนสงค - บานนาย
ฉวย ดําแกว  หมูที่ 11

จํานวน 475,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานนายมณี พัฒนสงค – นายฉวย ดํา
แกว หมูที่ 11  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมี
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  178 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 712 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 44

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายโอภาส - บานนายถวิล  
หมูที่ 5

จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานนายโอภาส – บานนายถวิล  หมู
ที่ 5 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 740 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 65  ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญ หมูที่ 6 จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานผูใหญ  โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  184 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 736 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 23

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหมอจวง - หมูที่ 8  หมูที่ 12 จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานหมอจวง – หมูที่ 8  หมูที่ 12
 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  184 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 736 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 71  ลําดับที่ 50
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล (บานลุงชอบ-บอ
ผูใหญนุ)  หมูที่ 16

จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายเลียบชายทะเล (บานลุงชอบ – บอ
ผูใหญนุ)  หมูที่ 16  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 740 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 76  ลําดับที่ 76

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก รพช.-บานนายสมคิด  
หมูที่ 14

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. – บานนายสมคิด หมู
ที่ 14  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  184 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 736 ตารางเมตร   ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 74  ลําดับที่ 62

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ํา - เขาวัดถ้ํา หมูที่ 2 จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายออกเขาวัดถ้ํา – เขาวัดถ้ํา หมูที่ 2
 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 740 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 63  ลําดับที่ 11
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โครงการกอสรางถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดชนาราม - บานลุงสาย  
หมูที่ 8

จํานวน 494,100 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 8  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  185 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 740 ตารางเมตร  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 68  ลําดับที่ 34

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายจินดาวัฒนพงษ  หมูที่ 5 จํานวน 170,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายจินดาวัฒนพงษ หมูที่ 5  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว  150 เมตร   หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 900 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 81  ลําดับที่ 99

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายซอยศรีชุม หมูที่ 10 จํานวน 370,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายซอยศรีชุม  หมูที่ 10  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว  300 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,800 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 113

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายพูลสวัสดิ์  หมู๋ที่ 5 จํานวน 120,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายพูลสวัสดิ์ หมูที่ 5  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใหมีขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว  105 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 630 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 65  ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ : 5/9/2562  11:11:12 หนา : 49/61



โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย จํานวน 407,900 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย หมูที่ 4 ตําบลทุง
ปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวางหินระยะทาง 100
 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 700 ตารางเมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 95  ลําดับที่ 116

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 12 
ลูกบาศกเมตร

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาบาดาล  หมูที่ 1 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรธรรมราช  โดยติดตั้งหอถังเหล็กแชมเปญ ขนาดความจุไม
นอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร วางทอเมนประปา เปนทอ PVC ชั้น 8.5 ยาว 300
 เมตร พรอมขุดเจาะบาดาล 1 จุด ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 91  ลําดับที่ 147

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสิชล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้าหรืออื่นๆ ที่เกี่ยว
ของในตําบลทุงปรัง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2916 ลว.27 ก.ย. 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 92  ลําดับที่ 151
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 174,130 บาท

งบดําเนินงาน รวม 174,130 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,130 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
และประชาคมตําบล

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและประชาคมตําบล โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลว.12มี.ค
.2553 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลว.15ม.ค.2562 และดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลว.16พ.ค
.2562
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140 ลําดับ
ที่ 269

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาเหมารถโดยสารแบบรถตูหรืออื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 1 
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โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลทุงปรัง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ตําบลทุงปรัง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาเชาเหมารถ
โดยสาร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ
.ศ. 2538
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 119  ลําดับ
ที่ 224

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในหมูบาน)

จํานวน 24,130 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในหมูบาน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 124 ลําดับที่ 232
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,092,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ทุงปรังคัพ) จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ทุงปรัง
คัพ) ประจําปี 2563 เชน คาวัสดุ อุปกรณ เงินรางวัลคาตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจางเหมาตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 184

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในนามของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เชนกีฬาไทคัพ กีฬาทองถิ่นสัมพันธ และกีฬา
อื่นๆ 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 185
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งบเงินอุดหนุน รวม 762,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 762,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 602,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ตามโครงการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล "วัดถ้ําคัพ" และสงเขาแขงขันระดับสูง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 203
2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสิชล ตั้งไว 20,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชล ตามโครงการ
พัฒนากีฬาอําเภอสิชล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 186
3) อุดหนุนโรงเรียนวัดชนาราม ตั้งไว 82,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดชนาราม ตามโครงการแขงขัน
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน "หนองเตาคัพ"  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 202
4) อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตามโครงการแขง
ขันกีฬาสีกลุมทุงปรัง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 204

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 160,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
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 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตามโครงการ
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กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208
16) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 ตามโครงการ
กีฬาหมูบาน ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 208

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 803,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอพรผูสูง
อายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ เงินรางวัล คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทน
กรรมการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 183

งบเงินอุดหนุน รวม 703,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 703,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 188

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ.2563 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 189

โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือนสิบ" ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตามโครงการจัด
งานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือนสิบ" ประจําปี พ.ศ.2563 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 187

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน จํานวน 640,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระ วัดเขาเกียรติ ประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 196
2) อุดหนุนวัดชนาราม หมูที่ 8 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดชนาราม หมูที่ 8 ตามโครงการปรับปรุง
ตกแตงเรือพนมพระวัดชนาราม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 192
3) อุดหนุนวัดกุมแป  ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดกุมแป ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระวัด
กุมแป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 193
4) อุดหนุนวัดปัณณาราม  ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดปัณณาราม ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ
วัดปัณณาราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 190
5) อุดหนุนวัดถ้ําเทียนถวาย  ตั้งไว 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดถ้ําเทียนถวาย ตามโครงการตกแตงเรือพนม
พระวัดถ้ําเทียนถวาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 191
6) อุดหนุนวัดมณีประสิทธิ์  ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดมณีประสิทธิ์ ตามโครงการตกแตงเรือพนม
พระวัดมณีประสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 195
7) อุดหนุนวัดดอนนนท  ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดดอนนนท ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ
วัดดอนนนท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 194
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระ สํานักสงฆถ้ําเขาพรง ประจําปี 2563 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 197
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9  ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตามโครงการสืบ
สานงานประเพณีลอยกระทงวัดกุมแป ประจําปี พ.ศ.2563 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 206
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12  ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ.2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 207
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตั้งไว 120,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตามโครงการ
จัดงานประเพณี วัฒนธรรม วันวิสาขะ แหผาขึ้นถ้ําเขาพรงหมพระพันปี 2563
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 201
12) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) หมูที่ 7 ตั้งไว 50,000
 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) หมู
ที่ 7 ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดูรอน เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 199
13) อุดหนุนมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7 ตั้งไว 50,000
 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมู
ที่ 7 ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดูรอน เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 198
14) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) หมูที่ 7 ตั้งไว 50,000
 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมู
ที่ 7 ตามโครงการจัดงานตรุษอิดิลฟิตรีประจําปี 2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่  109  ลําดับ
ที่ 200                                                            

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" (โครงการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน" โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาเชาเตนท โตะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่องเสียง คา
ตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128 ลําดับ
ที่ 241
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,651,190 บาท

งบกลาง รวม 23,651,190 บาท
งบกลาง รวม 23,651,190 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บ
ปวย หรือสูญหาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 16,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 236

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการที่มีเอกสารรับรองจากแพทย ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั้วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 237

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสที่มีเอกสารรับรองจาก
แพทย ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 126 ลําดับ
ที่ 238

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจําเปน เพื่อบําบัดความเดือด
รอนของประชาชนเปนสวนรวมโดยตรง และเพื่อจายกรณีจําเปนซึ่งงบ
ประมาณรายจายประจําปีมิไดตั้งจายไวเปนการเฉพาะ หรือตั้งจายไวไมเพียง
พอแตมีความจําเปนตองจาย
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 466,780 บาท

     เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จของลูกจางประจํา ที่เกษียณอายุราชการตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2562

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงปรัง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงปรัง ในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของกองทุนฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 126  ลําดับ
ที่ 239

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 299,410 บาท
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