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ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลทุ่งปรัง
อ้าภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลท ปร

. . 2565

1. ถ น ร ล
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 25,026,905.16

1.1.2 83,309,164.37

1.1.3 8,043,929.38

1.1.4 2
231,475.00

1.1.5 14 170,469.00

1.2 0.00

. . 2564 10 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 66,701,704.02

ษ 282,315.91

743,997.90

174,942.98

0.00

็ ็ 433,575.00

0.00

ษ 27,284,155.23

37,782,717.00

2.2 326,273.00

2.3 60,177,358.87



20,511,232.00

19,079,114.00

7,205,364.34

9,563,980.00

3,792,668.53

ื 25,000.00

2.4 326,273.00

2.5 ื 4,175,033.80

2.6 0.00

2.7 0.00



ค้าแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บลท ปร
ภ ล วดน รศรธรรมร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 282,315.91 260,000.00 350,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

743,997.90 576,000.00 632,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 174,942.98 440,000.00 440,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 433,575.00 470,000.00 471,000.00

มวดร ยได้ ทน 0.00 0.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,634,831.79 1,746,000.00 1,903,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 27,284,155.23 29,520,000.00 31,770,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,284,155.23 29,520,000.00 31,770,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ด นนท่วไป 37,782,717.00 44,734,000.00 44,327,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,782,717.00 44,734,000.00 44,327,000.00

รวม 66,701,704.02 76,000,000.00 78,000,000.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 20,511,232.00 23,707,660.00 25,268,460.00

งบบุคลากร 19,079,114.00 21,925,720.00 23,316,800.00

งบดา นินงาน 7,205,364.34 13,806,734.00 12,460,840.00

งบลงทุน 9,563,980.00 11,978,886.00 12,726,900.00

งบ งินอุดหนุน 3,792,668.53 4,556,000.00 4,227,000.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 0.00

60,177,358.87 76,000,000.00 78,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลทุ่งปรัง

อ้าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลท่งปรัง
อา ภอ ิชล  จัง วัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 18,971,200

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 840,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,457,040

แผนงาน าธารณ ข 495,000

แผนงาน ค ะและชมชน 50,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 900,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,693,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 16,275,000

แผนงานการ กษตร 50,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,268,460

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,000,000



638,000 355,000
0 0

638,000 355,000
123,000 83,000
123,000 83,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

761,000 438,000

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

347,300
840,300

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

407,000
407,000
433,300

86,000
347,300
840,300

25,268,460

รวม

407,000
407,000
433,300
86,000

รวม

25,268,460

25,268,460
25,268,460

    ค�าตอบแทน
    ค�าใช-สอย

รวม

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา)
งบดําเนินงาน

รวม 13,091,400 4,680,800 18,971,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ

งบเงินอุดหนุน 43,000 0 43,000
    เงินอุดหนุน 43,000 0 43,000

    ค�าครุภัณฑ� 227,100 23,300 250,400
    ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร-าง 10,000 0 10,000

    ค�าสาธารณูปโภค 335,000 0 335,000
งบลงทุน 237,100 23,300 260,400

    ค�าใช-สอย 2,170,000 260,000 2,430,000
    ค�าวัสดุ 510,000 140,000 650,000

งบดําเนินงาน 3,890,000 1,060,000 5,156,000
    ค�าตอบแทน 875,000 660,000 1,741,000

    เงินเดือน (ฝ2ายการเมือง) 3,257,300 0 3,257,300
    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา) 5,664,000 3,597,500 10,254,500

งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 8,921,300 3,597,500 13,511,800

    งบกลาง
รวม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

25,268,460

แผนงานงบกลาง

งาน

งบ

งบกลาง

งบกลาง

25,268,460



94,500
60,000

1,691,000
1,730,540

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,095,000
0
0

46,000
46,000

13,457,040

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4,570,000
4,570,000

360,000
3,841,540

11,362,040
2,856,000
2,856,000

94,500

1,801,000
60,000

140,500
140,500

2,856,000
2,856,000

รวม

6,214,000
6,214,000
4,246,540

565,000
1,820,540

รวม

495,000
100,000
95,000

195,000
300,000
300,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

495,000
100,000
95,000

195,000
300,000
300,000

รวม 900,000900,000

    ค�าใช-สอย
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา)
งบดําเนินงาน
    ค�าตอบแทน

แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน

งาน

งบ

งบบุคลากร

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งชุมชน

640,000

งบดําเนินงาน
    ค�าใช-สอย

รวม

    ค�าใช-สอย
รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งบ งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา)
งบดําเนินงาน
    ค�าตอบแทน

รวม

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งบบุคลากร

รวม

15,000
15,000

130,000
115,000
245,000

    เงินอุดหนุน
รวม

640,000
640,000

15,000
15,000

130,000
115,000
245,000
640,000

    ค�าครุภัณฑ�
งบเงินอุดหนุน

    ค�าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

0

    ค�าใช-สอย
    ค�าวัสดุ 110,000

90,000

งบดําเนินงาน
    ค�าตอบแทน 205,000

405,000

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา) 1,644,000

1,644,000

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ



2,244,000

12,226,000
100,000

12,326,000
730,000
370,000
605,000

1,705,000
2,244,000
2,244,000

605,000
1,705,000
2,244,000

รวม

งบดําเนินงาน
    ค�าใช-สอย

รวม

รวม

แผนงานการเกษตร

งาน

งบ

16,275,000

งานส่ิงแวดล7อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบลงทุน
    ค�าครุภัณฑ�
    ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร-าง

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

    ค�าตอบแทน
    ค�าใช-สอย
    ค�าวัสดุ

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ2ายประจํา)
งบดําเนินงาน

รวม 1,180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งบ

1,693,000513,000

งบเงินอุดหนุน 800,000
    เงินอุดหนุน 800,000

งบดําเนินงาน 380,000
    ค�าใช-สอย 380,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการงบ รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท7องถิ่น

1,313,000
1,313,000

380,000
380,000

513,000
513,000

0
0

รวมงานก�อสร7าง

16,275,000
12,226,000

100,000
12,326,000

730,000
370,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,971,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 840,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,457,040

แผนงานสาธารณสุข 495,000

แผนงานเคหะและชุมชน 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 900,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,693,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,275,000

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,268,460

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,000,000

               โดยที่เปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาองคຏการบริหารสวนต้าบลและสภาองคຏการบริหารสวนต้าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึๅนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคຏการบริหารสวน
ต้าบลทุงปรัง และโดยอนุมัติของนายอ้าเภอสิชล

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีๅเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีๅให้ใช้บังคับตัๅงแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปຓนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 78,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 78,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีๅ

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทัๅงสิๅน 0 บาท ดังนีๅ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย༛ประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛2565

องคຏการบริหารส่วนต้าบลทุ่งปรัง
อ้าเภอสิชล༛༛จังหวัดนครศรีธรรมราช



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคຏการบริหารสวนต้าบลทุงปรังปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปຓนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคຏการบริหารสวนต้าบลทุงปรังมีหน้าที่รักษาการให้เปຓนไปตามข้อบัญญัตินีๅ

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสันติ พันธวาที)

ต้าแหนง นายกองคຏการบริหารสวนต้าบลทุงปรัง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายไพรัตนຏ ทับชุม)

ต้าแหนง นายอ้าเภอสิชล



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บลทุงปรง
ภ ชล  จง วดนครศรธรรมร ช

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 841,333.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษบ รุงท งท่ 84,079.00 224.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 119,073.91 100,000.00 50.00 % 150,000.00

     ภ ษป้ ย 157,006.00 163,018.00 160,000.00 25.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,082,418.00 282,315.91 260,000.00 350,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 3,210.70 3,268.90 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รพนน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร 7,405.00 4,933.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 1,610.00 2,160.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค ธรรม นยม ร มครรบ ลื ต้ง ม ช ภ ท งถ่น รื ผู
บร รท งถ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

     ค ธรรม นยมใบ นุญ ตปร บ จ รน้ มน ชื้ พลง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บ รขุดดนแล ถมดน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00

     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 5,600.00 6,300.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค ปรบ รผด ญญ 918,302.00 725,450.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร 1,300.00 1,886.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 937,427.70 743,997.90 576,000.00 632,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 248,030.74 174,942.98 440,000.00 0.00 % 440,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 248,030.74 174,942.98 440,000.00 440,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค จ น ย ศษข ง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 212,300.00 48,000.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 85,405.00 385,575.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 297,705.00 433,575.00 470,000.00 471,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 621,415.58 621,334.45 600,000.00 8.33 % 650,000.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 10,967,800.42 10,189,600.00 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 4,635,209.78 4,608,452.91 5,200,000.00 1.92 % 5,300,000.00

     ภ ษธุร จ ฉพ 160,873.72 120,347.91 270,000.00 0.00 % 270,000.00

     ภ ษ รรพ มต 10,031,137.56 8,701,031.34 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00

     ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 4,789.00 3,531.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค ภ ค ลวงแร 277,237.51 269,595.55 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 490,898.82 412,399.07 500,000.00 20.00 % 600,000.00

     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

3,204,507.00 2,357,863.00 3,600,000.00 0.00 % 3,600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,393,869.39 27,284,155.23 29,520,000.00 31,770,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 36,348,844.00 37,782,717.00 44,734,000.00 -0.91 % 44,327,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,348,844.00 37,782,717.00 44,734,000.00 44,327,000.00

รวมทุกหมวด 69,308,294.83 66,701,704.02 76,000,000.00 78,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บลทุ ปร

ภ ชล วดน รศรธรรมร ช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 350,000 บาท
ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร้ นวน 150,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ พ่ม นต ม นวนผู้ ยูใน ยช ร ภ ษ

ภ ษป้ ย นวน 200,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ พ่ม นต ม นวนผู้ ยูใน ยช ร ภ ษ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 632,000 บาท
ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รพนน นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ธรรม นยม ร ม รรบ ลื ต ม ช ภ ท้ ถ่น รื ผู้
บร รท้ ถ่น

นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม นวนท่ ดว ได้รบ
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ธรรม นยมใบ นุญ ตปร บ รน มน ชื พล นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม นวนท่ ดว ได้รบ

ธรรม นยม ่ยว บ ร ุดดนแล ถมดน นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม นวนท่ ดว ได้รบ

ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ปรบ รผด ญญ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 440,000 บาท
ด บย นวน 440,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 471,000 บาท
น ย ศษ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม นวนท่ ดว ได้รบ

ย ร ร ดซื ด ้ นวน 350,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ยท ดตล ดทรพย น นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ต ม นวนท่ ดว ได้รบ
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,770,000 บาท

ภ ษรถยนต นวน 650,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน นวน 11,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้ นวน 5,300,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

ภ ษธุร ฉพ นวน 270,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ภ ษ รรพ มต นวน 10,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

ภ ลว แล ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ภ ลว แร นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ

ภ ลว ปิโตร ลยม นวน 600,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ด
ว ได้รบ

ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

นวน 3,600,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บป บปร ม ณท่ผ นม ต ม นวนท่ ดว
ได้รบ
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 44,327,000 บาท

น ุด นุนท่วไป นวน 44,327,000 บ ท

ปร ม ณ รโดยพ รณ ร ยรบ ร ป บปร ม ณท่ผ น
ม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,268,460 บาท
งบกลาง รวม 25,268,460 บาท

งบกลาง รวม 25,268,460 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบล 
    - เปนไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว.24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,200,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 236
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,200,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการที่มีเอกสารรับรองจาก
แพทยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม   
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 237

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสที่มีเอกสาร
รับรองจากแพทยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 238

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 19 
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลว.28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 673,460 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุก
ประเภท ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุน ในอัตรารอยละสอง
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.5/ว 6038 ลว.7 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงปรัง จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุง
ปรังในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของกองทุน
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 239

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,091,400 บาท

งบบุคลากร รวม 8,921,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,257,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,543,300 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนใหแกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,664,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ดังนี้
    - เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 อัตรา
    - เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหนาสํานัก
ปลัด และหัวหนาฝาย ที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 4 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา/เงินปรับปรุงคาจางประจํา ใน
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 14 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานที่มีสิทธิไดรับ ดังนี้
    - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 11 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 875,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน ลูกจาง ที่
มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหารทองถิ่น ที่
มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 2,170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา (เชน คาจางประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ), คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบ
แผนที่ภาษี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาทําหมันสัตว คา
จางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ
ชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง 
    คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
เพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
    คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน
    คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) ฯลฯ
  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู
ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ
    - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาใชจายในการจัด
งานหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปนและเหมาะสม 
    - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมี
ความสําคัญ
    - คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจน
งานพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ เปนตน
    - คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล
    - คาชดใชคาเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
    - เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา
    - คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้     

โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหาร
ทองถิ่น ตลอดจนการเลือกตั้งซอม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการเลือกตั้ง
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0818.2/ว 4149 ลว.19 กรกฎาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน มีด ถาด แกวน้ํา ไมกวาด ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริงเกลอร จอบ
หมุน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิด
แก๊ส อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับองคการบริหารสวนตําบล และคา
ไฟฟ้าจากสิ่งสาธารณูปการที่กอสรางในนามองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาลงทะเบียน คาไปรษณียดวนพิเศษ คา
ซื้อดวงตราไปษณียากร ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต การดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ตตําบล คาเชาใช
พื้นที่โดเมนเนมของเว็บไซต www.thungprang.go.th ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังซึ่งเปิดใชบริการใหกับประชาชน
ทั่วไปไดเขามาใชบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการอินเตอรเน็ต
ตําบล ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 237,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 52,600 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว ตั้งไว 30,800 บาท
    โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เปนเกาอี้พนักพิง ลอหมุนได สามารถโยก
เอนดวยระบบสปิง ปรับระดับในการโยกเอนได ขาปรับล็อค
สูง - ต่ําได สําหรับพนักงานสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล 
    - คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตั้งไว 7,800 บาท
    โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เปนเกาอี้พนักพิงต่ํา ลอหมุนได มีปุมปรับ
ระดับในการโยก สําหรับพนักงานสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบล 
    - คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตั้งไว 14,000 บาท
    โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เปนเกาอี้พนักพิงสูง ลอหมุนได สามารถ
โยกเอนดวยระบบสปริง ปรับระดับในการโยกเอนได ขาปรับล็อค
สูง - ต่ําได สําหรับผูบริหาร อบต. , ประธานสภา อบต. 
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564
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โต๊ะทํางาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พรอมกระจกใส สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต  จํานวน 5 ตัว 
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- 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
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค. 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบหมึกฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบหมึกฉีด
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว.28 พค. 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง) เชน เปลี่ยนถังบรรจุ
น้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค. 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลว.11 กันยายน 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28
 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ.2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 217

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี พ.ศ.2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 218

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3
 มิถุนายน ประจําปี พ.ศ.2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 216
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โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 114
  ลําดับที่ 214

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 215

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 761,000 บาท
งบบุคลากร รวม 638,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย ที่มีสิทธิได
รับ จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานบริหารงานคลัง รวม 4,680,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,597,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,597,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นให
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง /หัวหนา
ฝาย ที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 3 อัตรา 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา/เงินปรับปรุงคาจางประจํา  กอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ ดังนี้
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาเชาทรัพยสิน
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการ
- คาติดตั้งตางๆ
- คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ฯลฯ
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โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อนําไปใชปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว2899 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555
    - ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 251

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 23,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปน
เกาอี้พนักพิงต่ํา ลอหมุนได มีปุมปรับระดับสูง - ต่ําได สําหรับ
พนักงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลัษณะดังนี้
 -มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800VA (480Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 438,000 บาท
งบบุคลากร รวม 355,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล 
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว  
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:55:04 หนา : 26/78



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 840,300 บาท

งบบุคลากร รวม 407,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 407,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 433,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 347,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คา
จางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนเจาหนาที่และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลว.6 มิ.ย.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 228
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โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอสิชล โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
    1) จางเหมาบริการบุคคลเพื่อทําหนาที่ประจําศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนฯ
    2) งานจัดการ บํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 
    3) งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
    4) และอื่นๆ ที่จําเปน
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลว 11 ต.ค
.2560
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 117 ลําดับที่ 219

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาไฟปาและหมอกควัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ คาจาง
เหมาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.4/ว2306 ลว.2 พ.ย.2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 229
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 145,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยาย
เสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลว.13 ก.พ.2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หนาที่ 10 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมา
เครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 227
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,095,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,644,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,644,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย ที่มี
สิทธิ์ไดรับ จํานวน 2 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางในการอัดรูป จายถายเอกสาร 
จางเหมาทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสาร การจางเหมาสื่อ วิทยุในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆ
- การจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 1 ตัว เปนเกาอี้ผูบริหารพนักพิง
สูง ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก สําหรับพนักงานในกองการ
ศึกษาฯ
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง งบประมาณตั้งไว 5,000
 บาท
- คาเพื่อจายเปนคาจัดหาเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ตัว เปนเกาอี้
ผูบริหารพนักพิงต่ํา 
ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก สําหรับพนักงานในกองการ
ศึกษาฯ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง งบประมาณตั้ง
ไว 14,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดหาโต๊ะทํางานพรอมกระจกใส จํานวน 1
 ชุด สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,362,040 บาท
งบบุคลากร รวม 4,570,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,570,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,750,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 9 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,841,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใชจายเปน
- คาปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดตางๆที่ปฏิบัติงานใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบล
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล  ผูไดรับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับ
- รายจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานครู ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 1,730,540 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
เชาสถานที่ คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องเหมาเครื่อง
ขยายเสียง และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 175

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 170
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,530,540 บาท

- คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 823,200 บาท 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน  ใหกับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน
245 วัน ในอัตราคนละ  21 บาทตอวัน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 272,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็กในอัตราคนละ 1,700 บาทตอปี
- คาหนังสือเรียน ตั้งไว 32,000 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็ก
ในอัตราคนละ 200 บาทตอปี
- คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 32,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็ก
ในอัตราคนละ 200 บาทตอปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็ก
ในอัตราคนละ 300 บาทตอปี
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 68,800 บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยจัดสรรตามจํานวน เด็กเล็ก
ในอัตราคนละ 430 บาทตอปี
- ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลว. 8 ก.ค. 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 172

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,691,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,656,000 บาท

- คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 80,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน มีด ถาด แกวน้ํา ไมกวาด ฯลฯ
- คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว 1,606,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน 
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่
องคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
 บาทตอวัน
- ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลว. 8 ก.ค. 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 174
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาชุดโต๊ะมาหิน แบบมีพนักพิง ขนาดใหญ
จํานวน 1 ชุด สามารถนั่งได 8 คน สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดกุมแป สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

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

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง

งบลงทุน รวม 94,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับสแตนเลส จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาโต๊ะพับสแตนเลส ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไมนอย
กวา 75*150*75 ซ.ม. 
จํานวน 2 ตัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงไมเรียง สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564
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โต๊ะไม จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาโต๊ะไมทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไมนอย
กวา 60*120*75 ซ.ม. จํานวน 1 ตัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปลายทอน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะอนุบาลพรอมเกาอี้ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาโต๊ะอนุบาลหนาฟอเมกาขาวเงา พรอม
เกาอี้ 6 ตัว/ชุด ขนาดไมนอยกวา 60*120*55 ซ.ม. จํานวน 5
 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงไมเรียง 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง
จํานวน 5 เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คูลเลอรสแตนเลส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาคูลเลอรสแตนเลส ขนาดบรรจุไมนอย
กวา 14 ลิตร จํานวน 6 ใบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปลาย
ทอน จํานวน 1 ใบ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกุมแป จํานวน 1
 ใบ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม จํานวน 2 ใบ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปัณณาราม จํานวน 2 ใบ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 2,856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนตางๆ ในตําบลทุงปรัง จํานวน 2,856,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนระดับกอนประถม
ศึกษาและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
วัน จํานวน 200 วัน
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลว. 8 ก.ค. 2564)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่  104 ลําดับที่ 182

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 495,000 บาท

งบบุคลากร รวม 300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คายา คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
    - เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว
 975 ลว.19 ก.พ. 2561
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 123 ลําดับที่ 230
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและสง
เสริมการลดปริมาณขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
    - เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว
 975 ลว.19 ก.พ. 2561
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 123 ลําดับที่ 230

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 900,000 บาท

งบบุคลากร รวม 640,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 385,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานที่มีสิทธิไดรับ ดังนี้
    - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆที่ปฏิบัติงานใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชนและประชาคมตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและประชาคม
ตําบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง
สถานที่ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลว
.12 มี.ค.2553 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลว.15 ม.ค.2562 และดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลว.16 พ.ค.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 269 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณ คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
เหมารถโดยสารแบบรถตูหรืออื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 60 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในหมูบาน)

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรนในหมู
บาน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่ 16 ลําดับที่ 13 

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอสิชล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอสิชล
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 13
 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ทุงปรังคัพ) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด(ทุงปรัง
คัพ) ประจําปี 2565 เชน คาวัสดุ อุปกรณ เงินรางวัล คาตกแตง
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 184

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ เงินรางวัล คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาจางเหมา
เครื่องขยายเสียง คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 183
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในนามของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เชนกีฬาไทคัพ กีฬาทองถิ่น
สัมพันธ และกีฬาอื่นๆ 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 185

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 640,000 บาท

1)อุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย  ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวายตาม
โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล “วัดถ้ําคัพ” และสงเขาแขงขัน
ระดับสูง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 203
2)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสิชล  ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 186
3)อุดหนุนโรงเรียนวัดชนาราม  ตั้งไว 80,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดชนาราม ตามโครงการ
แขงขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “หนองเตาคัพ” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 202
4)อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาตาม
โครงการแขงขันกีฬาสีกลุมทุงปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 204
5)อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาตาม
โครงการสงเสริมกีฬาเปตองเยาวชนทุงปรัง “เปตอง ส.ธ.ว.ทุง
ปรัง”
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563
) หนาที่ 12 ลําดับที่ 6
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานตามโครงการกีฬาหมูบาน จํานวน 160,000 บาท

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 513,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 513,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 513,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ.2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 188

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ.2565 จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ
. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 189

โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือนสิบ" ประจําปี 
พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แหหรฺรับเดือนสิบ” ประจําปี พ
.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 187

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรม วันวิสาขบูชาแหผาขึ้นถ้ําเขาพรง

จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15   ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15  
ตามโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม วันวิสาขบูชาแหผาขึ้นถ้ํา
เขาพรง
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 110 ลําดับที่ 201

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ จํานวน 60,000 บาท

1)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3  ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3  
ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ วัดเขาเกียรติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 196
2)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15  
ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ สํานักสงฆถ้ําเขาพรง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 106ลําดับที่ 197
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เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนมัสยิด ตามโครงการจัดงานตรุษอิดิลฟิตรี จํานวน 50,000 บาท

1)อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) มัสยิดอัลมุ
ฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7   ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดดารุลอามาน (บานปลาย
ทอนเหนือ) มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต)  หมูที่ 7
  ตามโครงการจัดงานตรุษอิดิลฟิตรี ประจําปี พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 200

อุดหนุนมัสยิด ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดูรอน จํานวน 100,000 บาท

1)อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) หมูที่ 7   ตั้ง
ไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดดารุลอามาน (บานปลาย
ทอนเหนือ) หมูที่ 7  ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดู
รอน ประจําปี พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 199
2)อุดหนุนมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7
   ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลาย
ทอนใต) หมูที่ 7  ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดู
รอน ประจําปี พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 198
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อุดหนุนวัด ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ จํานวน 150,000 บาท

1)อุดหนุนวัดชนาราม   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดชนาราม หมูที่ 8  ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระ วัดชนาราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 192
2)อุดหนุนวัดกุมแป   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดกุมแป หมูที่ 9  ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระ วัดกุมแป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 193
3)อุดหนุนวัดปัณณาราม   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดปัณณาราม หมูที่ 12  ตาม
โครงการตกแตงเรือพนมพระ วัดปัณณาราม ประจปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 190
4)อุดหนุนวัดถาเทียนถวาย   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดถ้ําเทียนถวาย หมูที่ 14  ตาม
โครงการตกแตงเรือพนมพระ วัดถ้ําเทียนถวาย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 191
5)อุดหนุนวัดมณีประสิทธิ์   ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดมณีประสิทธิ์ หมูที่ 13  ตาม
โครงการตกแตงเรือพนมพระ วัดมณีประสิทธิ์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 195
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 16,275,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,244,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,244,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง /หัวหนา
ฝาย ที่มีสิทธิ์ไดรับ จํานวน 2 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 605,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่น
    - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - คาปวยการ อปพร.
    - คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
    - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
    - เงินรางวัล
    - เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว
    ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนเอง และใหหมายความรวม
ถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงาน  ลูกจาง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ใน
เขตพื้นที่ อบต.ทุงปรัง 
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  
- คาจางเหมาบริการ เชนคาจางถายเอกสาร
- คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
- คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจาง
รถเกรด รถบด รถตัก รถขุด การติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะของตําบลทุงปรัง คาจางออกแบบ เขียนแบบ และการ
จางเหมาอื่นๆทีเขาลักษณะรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง  และอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้

คาใชจายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  กลองถายภาพดิจิตัลกลอง
ระดับ ตลอดจนบอบาดาล ระบบประปา ซอมผิวจราจรถนนทุก
ประเภทและทรัพยสิน
ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 12,326,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
ยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑอื่นที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,226,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 สายรพช. - หมูที่ 4 ตําบลสิชล จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
 สาย รพช. - หมูที่ 4 ตําบลสิชล โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  150 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50
 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) หนา 10 ลําดับที่  4

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 สายบานนายณรงค – หมูที่ 8 จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 สาย
บานนายณรงค – หมูที่ 8  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  75
  ลําดับที่  69
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.ฮากีม-บานนาย
ประวัติ สระแกว

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ.ฮากีม-บาน
นายประวัติ สระแกว หมูที่ 7  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  51
 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 255 ตารางเมตร พรอมไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวตําบล
ทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 67
  ลําดับที่  30

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางกองทุนบานทา
เชี่ยว  หมูที่ 16

จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขางกองทุน
บานทาเชี่ยว หมูที่ 16  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15
 เมตร 
หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอมไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  77
  ลําดับที่  79
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขา
เกียรติ หมูที่ 3  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50
 เมตร                                                                       
                     ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 64
  ลําดับที่  13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในฝัน-ตลาดพุธ 
หมูที่ 9,3

จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยใน
ฝัน  -ตลาดพุธ หมูที่ 9,3  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800  ตารางเมตร พรอมไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 69
  ลําดับที่  37
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรีชุม  หมูที่ 10 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรี
ชุม         
หมูที่ 10  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  100 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 69
  ลําดับที่  40

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายจํานง  ทอง
สุข

จํานวน 766,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย
จํานง  ทองสุข หมูที่ 6 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  280
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,120 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50
 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 65
  ลําดับที่  21
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวรรณะ-วัด
ชนาราม

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย
วรรณะ-วัดชนาราม หมูที่ 15,8  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิ
ชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  25 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 125 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 75
 ลําดับที่  68

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญ จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผูใหญ หมูที่ 6  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  83 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 332 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 66
  ลําดับที่  22
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานลุงสาย-บานนาย
หลัก  หมูที่ 12

จํานวน 478,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานลุง
สาย-บานนายหลักหมูที่ 12  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 164
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 656
 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  70
  ลําดับที่  46

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร  หมูที่ 14 จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เหมือง
แร หมูที่ 14  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  74
  ลําดับที่  66
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โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายบานนายประพันธ หมูที่ 13 จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายบานนายประพันธ หมู
ที่ 13  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว  640 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,840 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  87
  ลําดับที่  130

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายสวนปาลมนายปราโมทย  สิงหสุ 
-หมูที่14  หมูที่ 11

จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก สายสวนปาลมนาย
ปราโมทย สิงหสุ -หมูที่ 14  หมูที่ 11  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิ
ชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว  580 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,900
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  85
  ลําดับที่  118

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก หมูที่ 14 สายชายเขาเหล็ก – หมูที่ 11 จํานวน 542,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก หมูที่ 14 สายชายเขาเหล็ก – 
หมูที่ 11  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  600 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  88
  ลําดับที่  134
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โครงการกอสรางถนนบุกเบิก หมูที่ 8 สายคลองโบสถ – หมูที่ 12 จํานวน 820,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบุกเบิก หมูที่ 8 สายคลองโบสถ – หมู
ที่ 12 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  900 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  83
  ลําดับที่  107

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 สายพู
ลสวัสดิ์

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5
 สายพูลสวัสดิ์  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 102 เมตร หรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 612  ตาราง
เมตร                                                                        
                         
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 65
  ลําดับที่  19

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบานนายมิดีน-หนา
ขนสง

จํานวน 1,314,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  สายบานนายมิ
ดีน-หนาขนสง หมูที่ 7  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 350 เมตร  หนา 0.05
 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2450  ตาราง
เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 67
  ลําดับที่  28
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โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ชวงบนสะพาน) จํานวน 455,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ชวงบน
สะพาน) หมูที่ 4  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยวางหินระยะทาง 90 เมตร หนา 0.70
 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 675  ตาราง
เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 95
  ลําดับที่  161

โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (นายประวิง สุวรรณ) จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (นาย
ประวิง สุวรรณ) หมูที่ 1  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยวางหินระยะทาง 98 เมตร หนา 0.70
 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 735 ตาราง
เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 95
 ลําดับที่  161

โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (นายสุรจ) จํานวน 253,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (นายสุรจ) หมู
ที่ 2  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวาง
หินระยะทาง 50 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมี
พื้นที่ไมนอยกวา 375  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 95
 ลําดับที่  161
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โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (บานผูชวยไข) จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (บานผูชวย
ไข) หมูที่ 2  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวางหินระยะทาง 98 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 เมตร
หรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 735 ตารางเมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 95
  ลําดับที่ 161

โครงการกอสรางหองเก็บของ จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเก็บของบริเวณหลังอาคารสํานัก
งานหลังใหม หมูที่ 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาด 10.00 เมตร x  8.00 เมตร  หรือตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา  13 ลําดับที่  1

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาจางออกแบบ จางควบคุมงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงาน
ที่จายใหแกเอกชน
หรือนิติบุคคล ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259
 ลว.4มิ.ย.2561
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คาบํารุงรักษาและปรังปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บอ
บาดาล ระบบประปา
- ซอมผิวจราจรถนนทุกประเภท และทรัพยสินอื่นที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่นสายตางๆที่ได
รับการถายโอนตลอดจนตีเสนทางเดินรถ เครื่องหมายจราจร ป้าย
เตือน ฯลฯ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ ว110 ลว.5 มี.ค. 2561 เรื่องซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได(คาK)
คํานวณรอยละ 4 ของโครงการกอสราง
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" (โครงการปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ)

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ "รักษน้ํา รักษ
ปา รักษาแผนดิน" (โครงการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ) โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาเชาเต็นท โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 128 ลําดับที่ 241
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