
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 76,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,022,400 บาท
งบบุคลากร รวม 10,706,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,520,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,827,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,186,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,142,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล เงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝ่ายสังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างมตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 4,686,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล
    - ค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีปฏิบัติงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึงได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
    - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูง
ของอันดับ
    - ค่าตอบแทนเงินรางวัลนําจับ (ค่าปรับจราจรทางบก) ให้กับสถานี
ตํารวจภูธรสิชล และสถานีตํารวจทางหลวง 4 จํานวน 25% ของค่าปรับทัง
หมด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวัน
หยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามสิทธิทีได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วน
ตําบล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสิทธิทีได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 2,400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
    - ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย
    - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการล้างฟิล์ม อัดรูป จ้างถ่าย
เอกสาร การจ้างเหมาจัดทําเอกสาร วารสาร และสิงพิมพ์ต่างๆ เพือเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร การจ้างเหมาสือวิทยุในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตลอดจนการจ้าง
เหมาบริการอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
    - ค่าจัดซือหนังสือ วารสาร ระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
    - ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    - ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์เพือการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินอันเป็นสารธารณสมบัติของแผ่นดินทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    - ค่าจ้างเพือการออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบงานก่อสร้าง หรืออืนๆ
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
    - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก/หน่วยงานต่างๆ ทําการอย่างใดอย่างหนึง
กรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการเองได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องร่วมต้อนรับ
    - ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
    - หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนดําเนิน
กิจกรรมอืนใดทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หรือ
การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 1,340,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ และผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
    - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน และผู้บริหารท้องถิน
ตลอดจนการเลือกตังซ่อม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการเลือกตัง
    - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม
    - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสําหรับพิธีการ
วันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่น
วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนงานพิธีหรือรัฐพิธี
ต่างๆ เป็นต้น
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
    - ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
    - เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องหาคดีอาญา
    - ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอสิชล

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอ
สิชล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
    1. งานจ้างเหมาบริการบุคคลเพือทําหน้าทีประจําศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
    2. งานจัดการ บํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
    3. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 
    4. และอืนๆ ทีจําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 และ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เรืองหลักเกณฑ์วิธี
การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ลว. 11 ต.ค. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 26 ลําดับที 48
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ทีพัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 130  ลําดับที 178
โครงการเพิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิน ผู้นําชุมชน และประชาคม จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิน ผู้นําชุมชนและประชาคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยาย
เสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัังที 1  หน้าที 15  ลําดับที 17

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสํานักงาน
ปลัด เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่าย
เอกสาร และอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 781,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ เพือใช้ในงานสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ ไมโครโฟน และอืนๆ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 41,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ เพือใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน อาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ และอุปกรณ์อืนๆที
เข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และอืนๆทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รถบรรทุกนํา เรือท้องแบน เครืองตัดหญ้า และเครืองจักรกลจากส่วน
ราชการอืน หรือเครืองจักรกลจากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มองค์กร หรือของ
เอกชน ซึงใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หรือใช้ใน
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนทีตําบลทุ่งปรัง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ กระดาษ
สี พู่กัน แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ้าแถบสี และอืนๆ ทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในสํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
ไฟฟ้าจากสิงสาธารณูปการทีก่อสร้างในนามองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรัง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ค่าซือดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตตําบล ค่าเช่าใช้พืนที และ
โดเมนเนมของเว็บไซต์ www.thungprang.go.th ขององค์การบริหาร
ส่นตําบล ซึงเปิดบริการให้กับประชาชนทัวไปได้เข้ามาใช้บริการอินเตอร์
เน็ตตามโครงการอินเตอร์เน็ตตําบล ซึงเป็นการประชาสัมพันธ์และเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล

งบลงทุน รวม 583,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 283,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 34,200 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ตัวละ 4,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นเก้าอีพนักพิง ล้อหมุนได้ สามารถโยกเอน
ด้วยระบบสปริง ปรับระดับในการโยกเอนได้ ขาปรับล็อคสูง-ตํา
ได้ สําหรับพนักงานสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,900
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นเก้าอีพนักพิงตํา ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับ
ระดับการโยก สําหรับพนักงานสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 19 ลําดับที 1
ตู้ 2 บานเปิด จํานวน 6,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ 2 บานเปิด  จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดัง
นี มี 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 19 ลําดับที 1
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1. ขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 ซม.
    2. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
    3. สามารถใส่ของได้ 4 ชัน (สามารถปรับระดับชันได้)
    4. เป็น 2 บานเลือนกระจกสูง (ใส) พร้อมกุญแจล็อค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 18 ลําดับที 1

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 18,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์  จํานวน 10 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขาเหล็กพับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x74 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 38 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี 
    มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. กรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
    มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
    มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
    มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
    มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
    มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 19 ลําดับที 2
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
    มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
    มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
    มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
    มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
    มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
    สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 19 ลําดับที 4
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก
นํา รถจักรยานยนต์ เรือท้องแบน เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงิยชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ 
ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว. 5 มี.ค. 2561 เรืองซ้อมแนว
ทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 130 ลําดับที 180)

งบเงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 21,000 บาท
     1) งานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตังไว้ 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 1)
     2) งานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9
" ตังไว้ 10,000 บาท 
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที 9" (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 32 ลําดับที 21)
    3) งานปิยมหาราช ตังไว้ 1,000 บาท 
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 31 ลําดับที 20)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,723,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,418,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,418,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบล
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้า
ฝ่ายในสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 470,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆทีปฏิบัติงานให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ซึงได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวัน
หยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
    - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
    - ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
    - ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    - ค่าเบียประกัน
    - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    - ค่าจ้างเหมาบริการ
    - ค่าติดตังต่างๆ
    - ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล และอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสํารวจภาคสนาม ค่าจ้าง
ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.3/2899 ลว 25 ต.ค. 2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้าที 131 ลําดับที 181

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของกอง
คลัง เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผนผังกําหนดตําแหน่ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1957 ลว 23 มิ.ย. 2551

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์คําร้อง
ต่างๆ แบบพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปรินเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 85,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 26,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 4 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี มือจับชนิดบิด มาตรฐาน มอก.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 18 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
    มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cach Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
    มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Grapgics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
    มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
    มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    มีจอภาพ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 21 ลําดับที 12
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี 
    เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
    ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
    มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi 
หรือ 1,200 X 4,800 dpi
    มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
    มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
    สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
    มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400 dpi 
    มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
    สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
    สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
    มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
    มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
    สามารถใช้ได้ กับ A4, Latter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 21 ลําดับที 15
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ เครืองถ่าย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ และอืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับขีปลอดภัยป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลทีสําคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 122 ลําดับที 162
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ทีพัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2360 ลว. 2 พ.ย. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 122 ลําดับที 163
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 121 ลําดับที 161

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สมาชิก อปพร. ชุดกู้ชีพกู้ภัย
เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที และอืนๆทีเกียวข้อง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,561,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,100,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินเดือนข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2 ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 ของกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายใน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ ครู ค.ศ.2, ค.ศ.3 ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
- ค่าปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง ซึงได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย
- ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของ
อันดับ
- รายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานครู ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการอัดรูป ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ้างเหมา
ทําเอกสาร วารสาร และสิงพิมพ์ต่างๆ เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจ้าง
เหมาสือ วิทยุในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- การจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพือใช้ในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอืนๆ สําหรับ
ใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ทีตักขยะ ไม้ปัด
ฝุ่น ฯลฯ สําหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถาน
ทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ กระดาษ
สี พู่กัน แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ้าแถบสีต่างๆ และอืนๆ ทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

งบลงทุน รวม 311,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 311,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 38,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 19 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี เป็นเก้าอีพนักพิงตํา ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับระดับการ
โยก สําหรับพนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 22 ลําดับ 24
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 79,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 10 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี มือจับชนิดบิด ตามมาตรฐาน มอก. สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง แห่งละ 2 ตู้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 22 ลําดับ 24
โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 94,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 19 ชุด โดยมีคุณลักษณะดัง
นี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต สําหรับพนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 22 ลําดับ 24
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 5 เครือง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยมีคุณลักษณะดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
    - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 38 ลําดับที 3
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่นตําบล
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,607,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,449,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,796,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยาย
เสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 114 ลําดับที 141
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 113 ลําดับที 137
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาลเบืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครือง
ขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 114 ลําดับที 141
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่า
จ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 114 ลําดับที 141
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,546,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
    1. ค่าอาหารกลางวัน ตังไว้ 980,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จํานวน 245 วัน ใน
อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
    2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 340,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตาม
จํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
    3. ค่าหนังสือเรียน ตังไว้ 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 200
 บาทต่อปี
    4. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตังไว้ 40,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคน
ละ 200 บาทต่อปี 
    5. ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้ 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคน
ละ 300 บาทต่อปี 
    6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตังไว้ 86,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตรา
คนละ 430 บาทต่อปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลว 19 มิ.ย. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 14 ลําดับที 13 และ 14 

ค่าวัสดุ รวม 1,653,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,653,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จํานวน 260
 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิ.ย
. 2561)
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 115 ลําดับที 144)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,158,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,158,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง จํานวน 2,158,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีตําบลทุ่งปรัง อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ดังนี
          - โรงเรียนบ้านปลายทอน  จํานวน 492,000 บาท
          - โรงเรียนวัดชนาราม  จํานวน 368,000 บาท
          - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม  จํานวน 388,000 บาท
          - โรงเรียนวัดถําเทียนถวาย  จํานวน 498,000 บาท
          - โรงเรียนบ้านต้นจันทน์  จํานวน 412,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย
. 2561
- ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ครังที 2
) หน้าที 33 ลําดับที 23

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทําหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทําหมันสุนัขและแมว ภาย
ใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายา ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ 0008/ว975 ลว 19
 ก.พ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 24 ลําดับที 46
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ 0008/ว975 ลว 19
 ก.พ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 24 ลําดับที 45
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3
/ว1016 ลว 20 ก.พ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 22 ลําดับที 41

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล เพือใช้กับเครืองฉีดพ่นหมอกควัน และผสมสารเคมีในการฉีดพ่น
ยุง เพือป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 124 ลําดับที 166)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,216,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,262,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้า
ฝ่ายในสังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างทัวไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจของกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 1,937,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าปฏิบัติงานในการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา และค่าตรวจงาน
จ้าง/พัสดุโครงการต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ทีปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ซึง
ได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของกองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างของกองช่าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลของกอง
ช่าง ซึวมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าจัดซือหนังสือ วารสาร ระเบียบ ข้อกฏหมายในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าจ้างรถ
เกรด รถบด รถตัก รถขุด การติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของ
ตําบลทุ่งปรัง ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ และการจ้างเหมาอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพดิจิตัล กล้องระดับ ตลอดจน
บ่อบาดาล ระบบประปา ซ่อมผิวจราจร ถนนทุกประเภท และทรัพย์สินที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าวัสดุ รวม 845,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เครืองมือเขียนแบบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสํานักงานและไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า บัลลาสสตาร์ท
เตอร์ ตลอดจนวัสดุอืนทีเกียวข้องกับรายจ่ายประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง หินผุ ยางมะตอย ท่อ
นํา อุปกรณ์ประปา และอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และอืนๆทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับใช้กับบรรทุกเอนก
ประสงค์ และรถกระเช้าขององค์การบริหารส่วนตําบล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ กระดาษสี พู่กัน แปรง สี ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแนวเขตควบ
คุมอาคาร ป้ายจราจร ป้ายชือ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับการปฏิบัติ
งานด้านไฟฟ้า 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในกองช่าง

งบลงทุน รวม 1,017,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวโดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี เป็นเก้าอีบุหนังเทียม ชนิดมีล้อ มีพนักพิง มีเท้าแขนบุหนังเทียม ฐานล้อ
เคลือบด้วยโครเมียม สามารถปรับระดับ สูง ตําได้ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 55 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 21 ลําดับที 17

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี 
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลว 9
 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 22 ลําดับที 20
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ แลครุภัณฑ์อืนทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลว. 5 มี.ค. 2561 เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คํานวณ
ร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น บ่อบาดาล ระบบ
ประปา ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท และทรัพย์สินอืนทีเขาลักษณะราย
จ่ายประเภทนี
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถินสายต่างๆ ทีได้รับการ
ถ่ายโอน ตลอดจนตีเส้นทางเดินรถ เครืองหมายจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้
แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว
 259 ลว. 4 มิ.ย. 2561

งานไฟฟ้าถนน รวม 13,099,800 บาท
งบลงทุน รวม 12,499,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,499,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายชูชีพ หมู่ที 7 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูชีพ หมู่
ที 7 ถนนกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 205 เมตร  ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ  0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย และป้ายซอย จํานวน 1 ป้าย (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 14 ลําดับที 13)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านนายบํารุง หมู่ที 14 ตําบล
ทุ่งปรัง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช.-บ้านนาย
บํารุง หมู่ที 14 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย และป้ายซอยจํานวน 1 ป้าย (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับที 22)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - สิชลฟาร์ม หมู่ที 14 ตําบลทุ่ง
ปรัง

จํานวน 498,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช.- สิชลฟาร์ม หมู่
ที 14 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 17 ลําดับที 23)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพอ - เขากิว หมู่ที 11 ตําบลทุ่ง
ปรัง

จํานวน 498,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพอ- เขากิว หมู่
ที 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 15 ลําดับที 18)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปณชัย - บ้านนางบุปผา หมู่ที 7 
ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปณชัย - บ้านนาง
บุปผา หมู่ที 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย และป้ายซอยจํานวน 1 ป้าย (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 86 ลําดับที 26)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเมตตา หมู่ที 13 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 226,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตา หมู่ที 13 ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 93 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลีย
เรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับ
ที 20)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเรง หมู่ที 3 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเรง หมู่
ที 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 13 ลําดับที 7)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายู หมู่ที 1 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายู หมู่
ที 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 12 ลําดับที 4)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในแพรก หมู่ที 3 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแพรก หมู่
ที 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 12 ลําดับที 6)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกล่อม หมู่ที 16 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกล่อม หมู่
ที 16 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 94 ลําดับที 63)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคลือน หมู่ที 15 ตําบลทุุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคลือน หมู่
ที 15 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 17 ลําดับที 25)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัญ - ชายเขาพรง หมู่ที 9 
ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 498,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ - ชาย
เขาพรง หมู่ที 9 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 14 ลําดับที 14)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ - เขต หมู่ 8 หมู่ที 15 
ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 490,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย
ณรงค์ - เขต หมู่ 8 หมู่ที 15 ถนนกว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง
ยาว 195 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที 24)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์ ไชยพงศ์ - บ้านนาย
อํานวย ไชยชํานาญ หมู่ที 11 ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 49,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประพันธ์ ไชยพงศ์-บ้านนายอํานวย ไชยชํานาญ หมู่ที 11 ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลีย
เรียบข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 15 ลําดับ
ที 16)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมณี พัฒสงค์ - บ้านนายฉวย 
ดําแก้ว หมู่ที 11 ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 498,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมณี พัฒ
สงค์ – บ้านนายฉวย ดําแก้ว หมู่ที 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 205 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 15 ลําดับที 17)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนูญ - บ้านนายเชือง หมู่ที 
16 ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 185,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนูญ - บ้าน
นายเชือง หมู่ที 16 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 76 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 304 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที 26)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที 9 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 263,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่
ที 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 92 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 15 ลําดับที 15)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชคพัฒนา หมู่ที 12 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา หมู่
ที 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 90 ลําดับที 46)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอจ้วง - เขต หมู่ 8 หมู่ที 12 ตําบล
ทุ่งปรัง

จํานวน 496,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอ
จ้วง - เขต หมู่ 8 หมู่ที 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 195 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับที 19)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอสวัสดิ - บ้านนายเงิน หมู่ที 14 
ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 496,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอสวัสดื - บ้าน
นายเงิน หมู่ที 14 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 16 ลําดับที 21)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ (ตอนบ้านป้าแวว - บ้านป้าเอียด) 
หมู่ที 6 ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 363,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่(ตอนบ้านป้า
แวว - บ้านป้าเอียด) หมู่ที 6 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 149 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 596 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 13 ลําดับที 9)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงศ หมู่ที 1 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงศ์ หมู่
ที 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 12 ลําดับที 3)
ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายซอยนุรักษ์อุทิศ หมู่ที 13 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 498,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนุรักษ์อุทิศ หมู่
ที 13 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้าที 12 ลําดับที 9) 
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ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน - บ้านนายด่วน หมู่ที 2 ตําบลท่◌ุง
ปรัง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน – บ้านนาย
ด่วน หมู่ที 2 ถนนกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 724 เมตร  ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกพร้อมเกลียเรียบข้างละ  0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 95 ลําดับที 69)
ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายโยธา - ห้วยหลุมพงศ์ (สามแยกบ้านนายณรงค์ 
เพชรเศรษฐ์) หมู่ที 14 ตําบลทุ่งปรัง

จํานวน 429,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน บุกเบิกสายโยธา-ห้วยหลุมพงศ์ (สามแยกบ้าน
นายณรงค์ เพชรเศรษฐ์)  หมู่ที 14 ถนนกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว 410 เมตร  ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 19 ลําดับ
ที 33)
ก่อสร้างปรับปรุงถนน สายบ้านนายอานนท์ - บ้านนายนิพนธ์ หมู่ที 8 ตําบล
ทุ่งปรัง

จํานวน 492,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน สายบ้านนายอานนท์ – บ้านนาย
นิพนธ์ หมู่ที 8 ถนนกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 585 เมตร  ผิว
จราจรหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,925 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับ
ที 31)
ก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 1 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 400,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 1 โดยทําการก่อ
สร้างพนังกันนํา ความยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับ
ที 36)
ก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 2 ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 105,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 2 โดยทําการก่อ
สร้างพนังกันนํา ความยาว 25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับ
ที 36)
ก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 3 (บริเวณบ้านเณรจีน) ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 243,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 3 (บริเวณบ้านเณร
จีน) โดยทําการก่อสร้างพนังกันนํา ความยาว 60 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 36)
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ก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 3 (หน้าบ้านครูมาลัย) ตําบลทุ่งปรัง จํานวน 271,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันนําคลองท่าควาย หมู่ที 3 (หน้าบ้านครู
มาลัย) โดยทําการก่อสร้างพนังกันนํา ความยาว 60 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 36)

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสิชล จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้า หรืออืนๆที
เกียวข้องในตําบลทุ่งปรัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 2916 ลว. 27 ก.ย. 2553 (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 37 ลําดับที 27)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 214,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 184,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 184,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 120 ลําดับที 159
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน จํานวน 24,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 23 ลําดับที 44
โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเหมารถยนต์โดยสารแบบรถ
ตู้ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้าที 79 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กัับกลุ่มสตรี และแม่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี และแม่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 10 ลําดับที 1 
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและประชุมประชาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
ประชุมประชาคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว. 12
 มี.ค. 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 132 ลําดับที 182 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
     - อุดหนุนกลุ่มประมงพืนบ้าน บ้านปลายทอน  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มประมงพืนบ้าน บ้านปลาย
ทอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงพืนบ้าน บ้านปลาย
ทอน หมู่ที 7 ตําบลทุ่งปรัง (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 36 ลําดับที 26)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  (ทุ่งปรังคัพ) จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด (ทุ่งปรังคัพ) ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท1ี16 ลําดับที 149
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในนามขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เช่นกีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ และกีฬาอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 116 ลําดับที 149

งบเงินอุดหนุน รวม 602,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 602,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 602,000 บาท
     1) อุดหนุนโรงเรียนวัดถําเทียนถวาย  ตังไว้ 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดถําเทียนถวาย ตาม
โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล "วัดถําคัพ" ครังที 27 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2) หน้าที 30 ลําดับที 15
     2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตังไว้ 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2) หน้าที 31 ลําดับที 17
     3) อุดหนุนโรงเรียนวัดชนาราม ตังไว้ 82,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดชนาราม ตามโครงการ
แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "หนองเต่าคัพ" (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2) หน้าที 30 ลําดับที 14
     4) อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตังไว้ 400,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2) หน้าที 32 ลําดับที 22

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 793,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถาน
ที เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าจ้าง
เครืองขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท1ี16 ลําดับที 147
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โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
รดนําขอพรผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ตกแต่งสถานที เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่า
เต๊นท์ ค่าจ้างเครืองขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท1ี16 ลําดับที 148

งบเงินอุดหนุน รวม 573,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 573,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 63,000 บาท
     1) งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ  ตังไว้ 3,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี 2562 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 19
     2) งานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ ตังไว้ 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ" (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 18)
     3) งานประเพณีชักพระ ตังไว้ 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี 2562 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 16)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 510,000 บาท
     1) อุดหนุนวัดปัณณาราม  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดปัณณาราม ตามโครงการตกแต่ง
เรือพนมพระวัดปัณณาราม ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 27 ลําดับที 2)
     2) อุดหนุนวัดชนาราม  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดชนาราม ตามโครงการตกแต่งเรือ
พนมพระวัดชนาราม ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 28 ลําดับที 4)
     3) อุดหนุนวัดกุมแป  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดกุมแป ตามโครงการตกแต่งเรือ
พนมพระวัดกุมแป ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้าที 28 ลําดับที 5)
     4) อุดหนุนวัดถําเทียนถวาย  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดถําเทียนถวาย ตามโครงการ
ตกแต่งเรือพนมพระวัดถําเทียนถวาย ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 3)
     5) อุดหนุนวัดมณีประสิทธิ  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดมณีประสิทธิ ตามโครงการ
ตกแต่งเรือพนมพระวัดมณีประสิทธิ ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 7)
     6) อุดหนุนวัดดอนนนท์  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดดอนนนท์ ตามโครงการตกแต่ง
เรือพนมพระวัดดอนนนท์ ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 6)
     7)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 ตาม
โครงการตกแต่งเรือพนมพระ ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 8)
     8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15  ตังไว้ 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15
 ตามโครงการตกแต่งเรือพนมพระ ประจําปี 2562 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 9)
     9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15  ตังไว้ 120,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15
 ตามโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมวันวิสาขะแห่ผ้าขึน
ถํา ประจําปี พ.ศ. 2562  (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2
 หน้าที 30 ลําดับที 13)
     10) อุดหนุนมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์  ตังไว้ 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์ (บ้านปลาย
ทอนใต้) ตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนฤดูร้อน ประจําปี 2562
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที 29 ลําดับที 10
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     11) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน  ตังไว้ 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดดารุลอามาน (บ้านปลายทอน
เหนือ) ตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนฤดูร้อน ประจําปี 2562 (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2  หน้าที 29 ลําดับที 11
     12) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามานและมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์  ตัง
ไว้ 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดดารุลอามานและมัสยิดอัลมุฮัม
มะดียะห์ ตามโครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟิตรี ประจําปี 2562 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 30 ลําดับที 12)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามพระราชดําริ "รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจ้าง
เหมาเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้าที 127 ลําดับที 172

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,179,500 บาท
งบกลาง รวม 22,179,500 บาท
งบกลาง รวม 22,179,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียังชีพผู้สูงอายุในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรัง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับที 167)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,200,000 บาท
เพือจ่ายป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการทีมีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขต
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับที 168)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีมีเอกสารรับรองจาก
แพทย์ ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับที 169)
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สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัยหรือจําเป็น เพือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง และเพือจ่ายกรณีจําเป็นซึง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีมิได้ตังจ่ายไว้เป็นการเฉพาะ หรือตังจ่ายไว้
ไม่เพียงพอแต่มีความจําเป็นต้องจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งปรัง. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ทุ่งปรัง ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลว. 3 ส.ค
. 2560 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 126 ลําดับที 171)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุ่งปรัง. จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุ่งปรัง ในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 170)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 309,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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