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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง และได้รับความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
เมื่ อวันที่  25 สิ งหาคม 2563  และได้รั บการอนุมัติ จากนายอ า เภอสิชล ตามหนั งสื ออ า เภอสิชล                        
ที่ นศ 0023.27/1927  ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสันติ  พันธวาที) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
 
 

 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,698,564 บาท

งบบุคลากร รวม 10,726,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,214,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,530,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภา และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,512,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
ของสํานักงานปลัด เงินพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ร.ส.) เงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด และ
หัวหนาฝาย สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานทั่วไปของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานทั่วไปของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 4,439,264 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ปฏิบัติ
งานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามกฏหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลนําจับ (คาปรับจราจรทาง
บก) ใหกับสถานีตํารวจภูธร และสถานีตํารวจทาง
หลวง จํานวน 25% ของคาปรับทั้งหมด
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

คาเชาบาน จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตามสิทธิ์ที่ไดรับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร และ
พนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 3/68



ค่าใช้สอย รวม 2,139,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- คาธรรมเนียม
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางในการลางฟิลม อัดรูป จาง
ถาย เอกสาร การจางทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ เพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสาร การจางเหมาสื่อวิทยุในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของรวมตอนรับ
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคระ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
- หรือ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ดําเนินกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง หรือการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูปฏิบัติงาน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบ
- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาใชจายในการจัดงาน
หรือกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปนและเหมาะสม 
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความ
สําคัญ
- คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจน
งานพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ เปนตน
- คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของรับบาล
- คาชดใชคาเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
- เงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา
- คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทอง
ถิ่น ตลอดจนการเลือกตั้งซอม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
การเลือกตั้ง
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โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอสิชล โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
1) จางเหมาบริการบุคคลเพื่อทําหนาที่ประจําศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนฯ
2) งานจัดการ บํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 
3) งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
4) และอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลว 11 ต.ค
.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 117
 ลําดับที่ 219

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง คาสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาจาง
ยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 133
 ลําดับที่ 252
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆของสํานักงาน
ปลัดเชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร และอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 660,264 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ฯลฯ เพื่อใชในงานสํานัก
งานปลัด องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฟิวส ไมโครโฟน และ
อื่นๆ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,264 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชนแปรง ไมกวาด สบู ผงซัก
ฟอก ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่จําเปนในการซอมแซม ปรับปรุง
อาคารสํานักงาน อาคารตางๆ ใหอยูในสภาพปกติ และอุปกรณ
อื่นที่เขารายจายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง และอื่นๆที่เขา
รายจายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับรถ
จักรยานยนต รถยนต รถบรรทุกน้ํา เรือทองแบน เครื่องตัด
หญา และเครื่องจักรกลจากสวนราชการอื่น หรือเครื่องจักรกล
จากหนวยงานตางๆ กลุมองคกรหรือกลุมเอกชน ซึ่งใชปฏิบัติงาน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง หรือใชในการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงปรัง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนไมดอก ไมประดับ พันธ
พืช กระถางตนไม สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว อุปกรณ
การเกษตร และอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร กระดาษสี แปรง ปายประชาสัมพันธ ผาแถบสี และ
อื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับองคการบริหารสวนตําบล และคา
ไฟฟาจากสิ่งสาธารณูปการที่กอสรางในนามองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาลงทะเบียน คาไปรษณียดวนพิเศษ คา
ซื้อดวงตราไปษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ตตําบล คาเชาใช
พื้นที่โดเมนเนมของเว็บไซต www.thungprang.go.th ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังซึ่งเปิดใชบริการใหกับประชาชน
ทั่วไปไดเขามาใชบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการอินเตอรเน็ต
ตําบล ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 2,464,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,013,380 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 10,780 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พรอมกระจกใส ขนาดไมนอย
กวา 120 เซ็นติเมตร  จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 5,390 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลว 9 มิ.ย. 2559
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ครุภัณฑการเกษตร

รถฟารมแทรกเตอรพรอมติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง จํานวน 900,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4
 ลอ พรอมติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง ดังนี้
รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ตั้งไว 535,000 บาท
     1) เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
     2) ระบบเครื่องยนตดีเซล ระบายความรอนดวยน้ํามีกําลังไม
นอยกวา 40 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,700 รอบตอนาที
     3) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไม
นอยกวา 2 เกียร
     4) ระบบพวงมาลัยเปนแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
     5) ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
     6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ประจําปีงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
เครื่องตัดหญาไหลทางตอพวงทายรถฟารมแทรกเตอร ตั้ง
ไว 310,000 บาท
     เปนเครื่องตัดหญาไหลทางตอพวงทายรถฟารมแทรกเตอร
สามารถตัดหญาในแนวราบและยื่นออกไปตัดหญาลาดเอียงไหล
ทางไดไมนอยกวา 3.40 เมตร และสามารถตัดหญาในแนวดิ่ง
ได ขับดวยเพลาอํานวยกําลัง (PTO) ความกวางใบมีดตาม
มาตรฐานผูผลิต ใชกับรถฟารมแทรกเตอรไมนอยกวา 40 แรง
มา โดยติดตั้งทายรถแบบตอพวง 3 จุด เปนเครื่องตัดหญาที่ผลิต
จากโรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO 9001 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 18 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา
- 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 ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
บรรทุกน้ํา รถจักรยานตยนต เรือทองแบน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,451,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางคูระบายน้ํารอบอาคารสํานักงาน จํานวน 137,200 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางคูระบายน้ําบริเวณสํานักงานขนาด กวาง 0.35
 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 0.30 เมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 265
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กอสรางถนน คสล. เขาสํานักงาน อบต.ทุงปรัง หลังใหม จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง(หลังใหม) ขนาด กวาง 6
 เมตร ยาว 90.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 543
 ตรารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 135 ลําดับที่ 257

กอสรางลานจอดรถ อาคารสํานักงาน อบต.ทุงปรัง (หลังใหม) จํานวน 385,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คากอสรางลานจอดรถแอสฟลติกคอนกรีตบริเวณหนาสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง(หลังใหม) ขนาดกวาง 20
 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 136 ลําดับที่ 258
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งานตกแตงภายในอาคารสํานักงาน อบต.ทุงปรัง จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตกแตงภายในอาคารสํานักงาน อบต.ทุง
ปรัง ประกอบดวย
- งานทําตูเก็บเอกสารหลังเคาเตอรประชาสัมพันธ ตั้งไว 109,060
 บาท โครงคราวไมเนื้อแข็ง ดานลางบานทึบ ปิด เปิด ดาน
บนบานกระจกใส ชั้นวางแฟมปรับระดับได ขนาด กวาง 4.10
 เมตร สูง 2.80 เมตร
- งานกันผนังหองประชาสัมพันธปิดผนังสองดาน ตั้งไว 98,280
 บาท โครงคราวไมเนื้อแข็ง ดานบนปิดดวยกระจกใส พรอม
ประตู 3 บาน ขนาด ยาว 9 เมตร สูง 0.50 เมตร
- งานทําตูเก็บเอกสารแบบติดผนังบานทึบหองนโยบายและ
แผน ตั้งไว 84,930 บาท โครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาดสูง 2.50
 เมตร
- งานทําตูเก็บเอกสารแบบติดผนังหองกองชางแบบมีบานทึบ
ชาง 3 ชุด ตั้งไว 105,925 บาท โครงคราวไมเนื้อแข็ง 
ขนาด กวาง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด
ขนาด กวาง 1.15 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด
ขนาด กวาง 1.15 เมตร สูง 1.30 เมตร 1 ชุด
- งานทําผนังกั้นหองทํางานรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง ตั้งไว 94,500 บาท โครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 8.4
 เมตร สูง 1.50 เมตร
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 136
 ลําดับที่ 259

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) คํานวนรอยละ 4 ของโครงการกอสราง

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 13/68



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บอ
บาดาล ระบบประปา ทรัพยสินอื่นที่เขาลักษณะรายจายประเภท
นี้

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

รายจายอื่นๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 248

งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ
.2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28
 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 217
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โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 218

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
ประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3
 มิถุนายน ประจําปี พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 216

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 114
  ลําดับที่ 214

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 215
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,478,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,080,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,080,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ของกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองคลัง และ
หัวหนาฝายสังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ของกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตาม
ภารกิจของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางทั่วไป และ
พนักงานตามภารกิจ ของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ปฏิบัติงานใหกับ อบ
ต.ทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- คาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบล
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบลกองคลัง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

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

เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ซึ่งเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว2899
 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 251

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและวัสดุ
ตางๆ เชน เคื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องปรับอากาศ รถยนต ตู โตะ ปายประชา
สัมพันธ แผนผังกําหนดตําแหนง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เชน กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ
คํารองตางๆ แบบพิมพขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
พริ้นเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 113,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เปนเกาอี้พนัก
พิงสูง ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก สําหรับพนักงานกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9มิ.ย.2558 
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ตูเหล็ก จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก. จํานวน 6 ตู  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลว.9 มิ.ย.2558
- เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 7,500 บาท สําหรับพนักงานกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2558

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผล ดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
     2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง     
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 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 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาาดําชนิด Network แบบที่1 จํานวน 8,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 28 หนาตอนาที (ppm)
     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย WI-FI (IEEE 802.11b,g,n) 
ได
     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชนยายพาหนะ เครื่องถายเอกสาร หรือปรับปรุงครุภัณฑ
อื่นๆ รวมทั้งซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตอ
หนวย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2551
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 499,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 499,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลว.26 ธันวาคม 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 315,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยปองกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย
ปองกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คา
จางเหมาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนเจาหนาที่และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- 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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โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 145,300 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยาย
เสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- 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

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมายานพาหนะ คา
จางเหมาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2527
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 227
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ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับ
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน สมาชิก อปพร. ชุดกูชีพกูภัย เจาพนักงาน เจาพนักงาน
และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 226
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วัสดุอื่น จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง จํานวน 10 ถัง ตั้งไว 18,000 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
     - ชนิดผงเคมีแหง
     - ถังสีแดง
     - ปริมาตรไมนอกวา 15 ปอนด
     - เมื่อฉีดใชงานจะมีลักษณะฝุนผงฟุงกระจาย เหมาะสําหรับ
ใชงานในที่โลง
     - ผงเคมีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
     - ประสิทธิภาพในการดับไฟ Class A,B และ C
     - ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก.
     - เพื่อติดตั้งภายในอาคารสํานักงาน อบต.ทุงปรัง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังทั้ง 5 ศูนย
- ถังดับเพลิงชนิดสารระเหย จํานวน 2 ถัง ตั้งไว 10,000 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
     - ชนิดสารระเหย ภายในถังบรรจุดวยน้ํายาเหลวระเหย
     - สีเขียว
     - ปริมาตรไมนอยกวา 15 ปอนด
     - สามารถดับไฟไดทุกชนิด
     - ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก.
     - เพื่อติดตั้งภายในอาคารสํานักงาน อบต.ทุงปรัง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 00808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.25558
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่ 14 ลําดับที่ 10
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,987,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,930,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,930,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,630,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินเดือนขา
ราชการ ครูผูดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1,ครู ค.ศ.2,ครู ค.ศ.3 ของกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
และขาราชการครูผูดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 ของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกอง และหัว
หนาฝายในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินวิทยฐานะ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกครู ค.ศ.2,ค.ศ.3 ของกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานตามภารกิจตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางทั่ว
ไป พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็กของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบล

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 26/68



งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ปฏิบัติงานใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบล
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล ผูไดรับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับ
- รายจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานของกองการศึกษาศานาและ
วัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของกองการ
ศึกษาศานาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานครูของกองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน 
- คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 
- คาจางเหมาบริการเชนคาจางในการอัดรูปจางถายเอกสาร จาง
เหมาทําเอกสาร วารสารและสิ่งพิมพตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาว
สารการจางเหมาสื่อวิทยุในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆ 
-การจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้ รายจายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อใชในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา และ
อื่นๆ สําหรับใชในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ที่ตักขยะ ไม
ปดฝุน ฯลฯ สําหรับใชในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่จําเปนในการซอมแซม ปรับปรุง
อาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใหอยูในสภาพ
ปกติและอุปกรณอื่นๆที่เขารายจายลักษณะนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร กระดาษสี พูกัน แปรง สี ปายประชาสัมพันธ ผาแถบสี
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกและอื่นๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเกาอี้ จํานวน 1 ตัว เปนเกาอี้ผูบริหารพนัก
พิงสูง ลอหมุนได มีปุมปรับระดับการโยก สําหรับพนักงานในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 29/68



โตะทํางานเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาโตะทํางานพรอมกระจก
ใส จํานวน 1 ชุด สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,091,146 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,435,340 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,760,540 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
เชาสถานที่ คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 101 ลําดับที่ 175

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาเตนท คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 170
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,530,540 บาท

-คาอาารกลางวันตั้งไว 970,200 บาท เพื่อจายเปนงินอุด
หนุน สําหรับอาหารกลางวัน ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน 245 วัน ในอัตรา
คนละ 20 บาทตอวัน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 336,600 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-
5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก
ในอัตราคนละ 1,700 บาทตอปี
- คาหนังสือเรียน ตั้งไว 39,600 บาท  เพื่อจายเปนคาหนังสือ
เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 200 บาทตอปี
- คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 39,600 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 200
 บาทตอปี
- คาเครื่องแบบนักเรียนตั้งไว 59,400 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่อง
แบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กในอัตราคนละ 300
 บาทตอปี
- คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตั้งไว 85,140 บาท เพื่อจายเปนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กในอัตราคน
ละ 430 บาทตอปี
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลว.19มิ.ย
.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 100 ลําดับที่ 172
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โครงการอบรมใหความรูบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูบิดา
มารดาในการเลี้ยงดูบุตร เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
เชาสถานที่ คาจางยานพาหนะ คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน
- - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) หนาที่ 11 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 1,674,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,674,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให
กับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย.2561)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 101 ลําดับที่ 174

งบลงทุน รวม 947,806 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 947,806 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้ว ศพด.ปณณาราม จํานวน 286,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรั้ว ศพด.ปณณาราม สูง 1.80
 เมตร ยาว 126 เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 181

โครงการกอสรางรั้ว ศพด.วัดชนาราม จํานวน 174,500 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรั้ว ศพด.วัดชนาราม สูง 1 เมตร ยาว 42
 เมตร พรอมทาสีรั้วและปายชื่อ ศพด.วัดชนาราม (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 180
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โครงการกอสรางศาลาแหลงเรียนรู ศพด.บานทุงไมเรียง จํานวน 57,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาแหลงเรียนรู ศพด.บานทุงไม
เรียง กวาง 2.50 เมตร ยาว 6 เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 181

โครงการกอสรางศาลาแหลงเรียนรู ศพด.บานปลายทอน จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาแหลงเรียนรู ศพด.บานปลาย
ทอน กวาง 1.70 เมตร ยาว 6 เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 177 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปลายทอน

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
- ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียนโดยการเทพื้น คสล.อาคารหลัง
เกา กวาง 1.20 เมตร ยาว 45 เมตร และทางระหวาง
อาคาร ขนาด 4 x 3.5 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 68 ตารางเมตร
- ทาสีอาคารเรียนพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
- ทาสีน้ํามันโครงหลังคาโรงอาหารและโครงหลังคาระหวางอาคาร
พื้นที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 177

คาปรับปรุงซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชนา
ราม

จํานวน 21,800 บาท

เพื่อจายเปนคา
- งานทาสีอาคารเรียน พื้นที่ไมนอยกวา 218 ตารางเมตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 180
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คาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงไมเรียง

จํานวน 64,200 บาท

เพื่อจายเปนคา
- งานทาสีอาคารเรียน พื้นที่ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร
- งานทาสีรั้ว พื้นที่ไมนอยกวา 416 ตารางเมตร
- งานเปลี่ยนไมเทียมรั้ว ขนาดกวาง 0.15 เมตร สูง 60
 เมตร หนา 0.01 เมตร จํานวน 117 แผน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 181

คาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กปณ
ณาราม

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
- คาปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 181

คาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
กุมแป

จํานวน 260,906 บาท

เพื่อจายเปนคา
- งานทาสีอาคารเรียน พื้นที่ไมนอยกวา 246 ตารางเมตร
- งานตอเติมหองครัว ขนาดกวาง 2 เมตร 
 ยาว 7 เมตร
- งานบุพื้นกระเบื้องหนาอาคารขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 10.15
 เมตร 
- งานบุพื้นกระเบื้องบริเวณอางลางมือ (กระเบื้องกันลื่น) ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 6.78 เมตร
- งานทาสีหองน้ํา พื้นที่ไมนอยกวา 260 เมตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 103 ลําดับที่ 179
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,708,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,708,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนตางๆ ในตําบลทุงปรัง จํานวน 2,708,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตางๆ ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
วัน จํานวน 20 วัน ดังนี้
     - โรงเรียนชุมชนวัดปณณาราม จํานวน 492,000 บาท
     - โรงเรียนวัดชนาราม จํานวน 352,000 บาท
     - โรงเรียนบานปลายทอน จํานวน 540,000 บาท
     - โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย จํานวน 992,000 บาท
     - โรงเรียนบานตนจันทน จํานวน 332,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลว.19มิ.ย
.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 104 ลําดับที่ 182

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 198,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 198,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 24,130 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที1่5 ลําดับที่ 11
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 76,440 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คายา คาวัสดุและอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975
 ลว.19 ก.พ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 230

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ จํานวน 34,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การลดปริมาณขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975
 ลว.19 ก.พ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 243
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 24,130 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0008/ว975
 ลว.19 ก.พ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่ 15 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล เพื่อใชกับเครื่องฉีดพนหมอกควัน และผสม
สารเคมีในการฉีดพนยุงเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก โรคชิคุนกุน
ยา และโรคอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 125
 ลําดับที่ 235

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําหรับ
ปองกัน ควบคุมหรือระงับโรคระบาดและโรคติดตอ ตลอดจนวัสดุ
อื่นที่เขารายจายประเภทนี้
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 125
 ลําดับที่ 234

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,686,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,189,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,189,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองชางและหัว
หนาฝาย  สังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ของกองชางองคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ ของกองชางองคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาปฏิบัติงานในการเปิดซองสอยราคา ประกวดราคาและคา
ตรวจงานจาง/พัสดุโครงการตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจ
รับพัสดุ ตลอดจนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางกองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของกองชาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ของกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  
- คาจางเหมาบริการ เชนคาจางถายเอกสาร
- คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
- คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจาง
รถเกรดรถบด รถตัก รถขุด การติดตั้งและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะของตําบลทุงปรัง
- คาจางออกแบบ เขียนแบบ และการจางเหมาอื่นๆทีเขาลักษณะ
รายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆและคาใชจายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไป
ราชการ หรือ                                                              
                      
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง  และอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

คาใชจายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  กลองถายภาพดิจิตัล กลอง
ระดับ ตลอดจนบอบาดาล ระบบประปา ซอมผิวจราจรถนนทุก
ประเภท และทรัพยสินที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆของกอง
ชาง เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาสําหรับใชภายในอาคารที่
ทําการและไฟฟาสองสวาง เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟิวส ปลั๊ก
ไฟฟา บัลลาส สตารทเตอร ตลอดจนวัสดุอื่นที่เกี่ยวของกับราย
จายประเภทนี้
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานกอสราง และงาน
ปรับปรุงซอมแซม  เชน หินคลุก ลูกรัง หินผุ ยางมะตอย ทอ
น้ํา อุปกรณประปา และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางรถ
ยนต  แบตเตอรี่ ฯลฯ  และอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถบรรทุก
เอนกประสงค และรถกระเชาขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษ โปสเตอร กระดาษสี พูกัน แปรง สี ปาย
ประชาสัมพันธ ปายแนวเขตควบคุม อาคาร ปายจราจร ปาย
ชื่อ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรสําหรับใช
งานในกองชาง
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งบลงทุน รวม 537,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน   จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา4แกนหลัก 4( core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา3.1 GHz หรือดี
กวาจานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบCache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา4MB
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
นอยกวา4GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา1TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน ไมนอยกวา 1
ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว   จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
ยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑอื่นที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 420,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ ว110 ลว.5 มี.ค. 2561 เรื่องซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 
คํานวณรอยละ 4 ของโครงการกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บอ
บาดาล ระบบประปา
- ซอมผิวจราจรถนนทุกประเภท และทรัพยสินอื่นที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่นสายตางๆที่ได
รับการถายโอน ตลอดจนตีเสนทางเดินรถ เครื่องหมาย
จราจร ปายเตือน ฯลฯ
- คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อซึ่งไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบ จางควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงาน
ที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว259 ลว.4มิ.ย.2561

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,504,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน การติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ ขุดลอกคลอง ฯลฯ ในเขต อบต.ทุงปรัง

งบลงทุน รวม 7,904,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,904,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนบุกเบิก สายฉิมมุสิก หมูที่ 10  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 248,700 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนบุกเบิก สายฉิมมุสิก หมูที่ 10  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว  300 เมตร  หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่  18  ลําดับที่  17
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - หมูที่ 4 ตําบล
สิชล

จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-หมูที่ 4 ตําบลสิ
ชล หมูที่ 11  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที3่/2563) หนาที่  10  ลําดับที่  4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.ฮากีม - บานนาย
ประวัติ สระแกว

จํานวน 438,200 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ.ฮากีม-บานนาย
ประวัติ สระแกว หมูที่ 7  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  180
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 900
 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 67
  ลําดับที่  30

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 45/68



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดะนาน จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดะนาน หมูที่ 5  ตําบล
ทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
  ลําดับที่  18

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงเรง จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงเรง หมูที่ 3  ตําบล
ทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 64
  ลําดับที่  12
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรีชุม จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรีชุม หมูที่ 10
  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมี
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 69
  ลําดับที่  40

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายู จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายู หมูที่ 1  ตําบลทุง
ปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 63
  ลําดับที่  7
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางชะนา จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานนางชะนา  หมู
ที่ 13  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให
มีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  73
   ลําดับที่  58

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายกลอม จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานนายกลอม หมู
ที่ 16  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให
มีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  76
   ลําดับที่  75
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวรรณะ  -วัด
ชนาราม

จํานวน 438,900 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานนายวรรณะ-วัด
ชนาราม  หมูที่ 15,8  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว  180
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 900
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75
  ลําดับที่  68

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญ จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญ หมูที่ 6
  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมี
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  66
  ลําดับที่  22
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานลุงสาย - บาน
นายหลัก

จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานลุงสาย-บานนาย
หลัก หมูที่ 12  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 70
  ลําดับที่ 46

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหมอสวัสดิ์ - บาน
นายเงิน

จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานหมอสวัสดิ์-บาน
นายเงิน หมูที่ 14  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  74
   ลําดับที่  63
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดชนาราม - 
บานลุงสาย

จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดชนา
ราม-บานลุงสาย  หมูที่ 8  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 68
  ลําดับที่  34

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ํา - เขาวัด
ถ้ํา

จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ํา-เขาวัด
ถ้ํา หมูที่ 2  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือใหมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่  11

วันที่พิมพ : 26/8/2563  10:19:29 หนา : 51/68



โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายบานนายนิคม ศรีสุข - พรุจระเขไข จํานวน 112,200 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนบุกเบิก สายบานนายนิคม ศรีสุข-พรุจระเข
ไข หมูที่ 5  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยใหมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร  หรือใหมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80
  ลําดับที่ 93 

โครงการกอสรางถนนบุกเบิก สายหลังวัดปณณาราม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางถนนบุกเบิก สาย หลังวัดปณณาราม หมูที่ 12  ตําบล
ทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหมีขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว  500 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,000
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่  10   ลําดับที่  9
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โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ชวงบนสะพาน) จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ชวงบนสะพาน) หมูที่ 4
  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวางหิน
ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมี
พื้นที่ไมนอยกวา 375  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 161

โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ตรงขามจุดรับซื้อน้ํา
ยาง)

จํานวน 269,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ตรงขามจุดรับซื้อน้ํา
ยาง) หมูที่ 4  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยวางหินระยะทาง 50 เมตร หนา 0.70
 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 375  ตาราง
เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
  ลําดับที่ 161
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โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ติดถนนสายตลาดพุธ - 
วัดถ้ํา)

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (ติดถนนสายตลาดพุธ-วัด
ถ้ํา)  หมูที่ 9  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยวางหินระยะทาง 80 เมตร หนา 0.70
 เมตร Slop 9.0 เมตรหรือใหมีพื้นที่ไมนอยกวา 720  ตาราง
เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
  ลําดับที่  161

โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (หลังบานพี่นก) จํานวน 493,900 บาท

เพื่อจายเปน
- คากอสรางพนังกั้นตลิ่งคลองทาควาย (หลังบานพี่นก)  หมูที่ 9
  ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวางหิน
ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 เมตรหรือใหมี
พื้นที่ไมนอยกวา 750  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
  ลําดับที่  161
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาสิชล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะและการขยายเขตไฟฟาหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในตําบลทุงปรัง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 2916 ลว.27
 ก.ย. 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  92
   ลําดับที่  151

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 124,130 บาท

งบดําเนินงาน รวม 124,130 บาท
ค่าใช้สอย รวม 124,130 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชนและประชาคมตําบล

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและ
ประชาคมตําบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน
- 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 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คา
จัดทําปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาเชาเหมารถ
โดยสารแบบรถตูหรืออื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในหมูบาน)

จํานวน 24,130 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
หมูบาน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร และคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) หนาที่ 16 ลําดับที่ 13 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,302,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ทุงปรังคัพ) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ทุง
ปรังคัพ) ประจําปี 2564 เชน คาวัสดุ อุปกรณ เงินรางวัล คา
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 105 ลําดับที่ 184

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ําขอ
พรผูสูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ เงินรางวัล คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาจางเหมา
เครื่องขยายเสียง คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 105 ลําดับที่ 183
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในนาม
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เชนกีฬาไทคัพ กีฬาทองถิ่น
สัมพันธ และกีฬาอื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หนาที่ 105 ลําดับที่ 185
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งบเงินอุดหนุน รวม 802,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 802,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 642,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ตาม
โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล "วัดถ้ําคัพ" และสงเขาแขงขัน
ระดับสูง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 203
2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสิชล ตั้งไว 20,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชล ตาม
โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 186
3) อุดหนุนโรงเรียนวัดชนาราม ตั้งไว 82,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดชนาราม ตามโครงการ
แขงขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "หนองเตาคัพ" 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 202
4) อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตาม
โครงการแขงขันกีฬาสีกลุมทุงปรัง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 204
5) อุดหนุนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตาม
โครงการสงเสริมกีฬาเปตองเยาวชนทุงปรัง “เปตอง  ส.ธ.ว. ทุง
ปรัง”
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที3่/2563) หนาที่ 12 ลําดับที่ 6

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 160,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1  ตั้งไว 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 1 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208 
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 2 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 4 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 5 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 6 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 7 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8  ตั้งไว 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 8 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 9 ตาม
โครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 10
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 11
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 12
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 13
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 14
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15  ตั้งไว 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 15
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208
16) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16  ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 16
 ตามโครงการกีฬาหมูบาน ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 208

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 703,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 703,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 703,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําปี พ.ศ.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 188

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ
.2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 189

โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือนสิบ" ประจําปี 
พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสิชลตาม
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือน
สิบ" ประจําปี พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 187

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน จํานวน 640,000 บาท
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1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3 ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
 ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระ วัดเขาเกียรติ ประจําปี 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 196
2) อุดหนุนวัดชนาราม หมูที่ 8 ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดชนาราม ตามโครงการตกแตง
เรือพนมพระ ประจําปี 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 192
3) อุดหนุนวัดกุมแป ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดกุมแป ตามโครงการตกแตงเรือ
พนมพระวัดกุมแป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 193
4) อุดหนุนวัดปณณาราม ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดปณณาราม ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระวัดปณณาราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 190
5) อุดหนุนวัดถ้ําเทียนถวาย ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดถ้ําเทียนถวาย ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระวัดถ้ําเทียนถวาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 191
6) อุดหนุนวัดมณีประสิทธิ์ ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดมณีประสิทธิ์ ตามโครงการ
ตกแตงเรือพนมพระวัดมณีประสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 195
7) อุดหนุนวัดดอนนนท ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดดอนนนท ตามโครงการตกแตง
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เรือพนมพระวัดดอนนนท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 194
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15
 ตามโครงการตกแตงเรือพนมพระสํานักสงฆถ้ําเขาพรง
 ประจําปี 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 197
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตั้งไว 80,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
 ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงวัดกุม
แป ประจําปี 2564
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 206
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12
 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 207
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตั้งไว 120,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15
 ตามโครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม วันวิสาขบูชา แหผาขึ้น
ถ้ําเขาพรงหมพระพันปี 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 201
12) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) หมูที่ 7 ตั้ง
ไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดดารุลอามาน (บานปลาย
ทอนเหนือ) หมูที่ 7 ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดู
รอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 199
13) อุดหนุนมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7
 ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลาย
ทอนใต) หมูที่ 7 ตามโครงการอบรมเยาวชนอิสลามภาคฤดูรอน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 198
14) อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน (บานปลายทอนเหนือ) มัสยิดอัลมุ
ฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7 ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมัสยิดดารุลอามาน (บานปลาย
ทอนเหนือ) มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห (บานปลายทอนใต) หมูที่ 7
 ตามโครงการจัดงานตรุษอิดิลฟิตรี 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 200
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" (โครงการปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ)

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน" โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คา
จางเหมาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 241 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,707,660 บาท

งบกลาง รวม 23,707,660 บาท
งบกลาง รวม 23,707,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 16,500,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 236

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,500,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการที่มีเอกสารรับรอง
จากแพทยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 237

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

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

สํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

     เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจําเปน เพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมโดยตรง และเพื่อ
จายกรณีจําเปนซึ่งงบประมาณรายจายประจํามิไดตั้งจายไวเปน
การเฉพาะ หรือตั้งจายไวไมเพียงพอแตมีความจําเปนตองจาย

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงปรัง จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุง
ปรังในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของกองทุนฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 239

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 312,660 บาท
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