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ขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั    
เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    

งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ....ศศศศ....2552552552559999    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของของของของ    
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั    

อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช    
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สวนที ่สวนที ่สวนที ่สวนที ่1111    

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย    

ประจาํปีงบประมาณ พประจาํปีงบประมาณ พประจาํปีงบประมาณ พประจาํปีงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2559255925592559    

ของของของของ    

ององององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั    

อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราชอาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช    
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คาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณ    

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

        
                                                                                                            

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงัทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงัทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงัทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงั                                
                                 
              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงั จะไดเสนอรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจายประจาํปี
ตอสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงัอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัจงึขอช้ีแจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดงัตอไปน้ี 

                            

 1. 1. 1. 1. สถานะการคลงัสถานะการคลงัสถานะการคลงัสถานะการคลงั                                
  1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป                             
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงนิ ดงัน้ี                             
   1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 39,178,724.47 บาท                             
   1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 4,026,319.00 บาท                             
   1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 13,381,759.47 บาท                             
   1.1.4 รายการกนัเงนิไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบกิจาย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท                             
   1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงนิไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท                             
  1.2 เงนิกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท                             
                                                                                                            

    2. 2. 2. 2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 2558 2558 2558 ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่3 3 3 3 กนัยายน พกนัยายน พกนัยายน พกนัยายน พ....ศศศศ....2222558558558558                
  (1) รายรบัจรงิ จาํนวน 40,107,704.34 บาท ประกอบดวย             
   หมวดภาษีอากร จาํนวน 714,145.18   บาท             
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 95,156.40   บาท             
   หมวดรายไดจากทรพัยสนิ จาํนวน 301,503.19   บาท             
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จาํนวน 0.00   บาท             
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จาํนวน 148,730.00   บาท             
   หมวดรายไดจากทุน จาํนวน 0.00   บาท             
   หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 22,845,785.57   บาท             
   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 16,002,384.00   บาท             
                                                                                                            

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถุประสงค จาํนวน 22,791,190.00 บาท                                     
                                                                                                            

  (3) รายจายจรงิ จาํนวน 20,699,861.85 บาท ประกอบดวย             
   งบกลาง จาํนวน 656,186.00   บาท             
   งบบคุลากร จาํนวน 9,931,039.00   บาท             
   งบดาํเนินงาน จาํนวน 5,650,176.42   บาท             
   งบลงทุน จาํนวน 411,023.57   บาท             
   งบรายจายอืน่ จาํนวน 0.00   บาท             
   งบเงินอดุหนุน จาํนวน 4,051,436.86   บาท             
                                                                                                            

  (4) รายจายทีจ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถุประสงค จาํนวน 23,149,458.62  บาท     
                                                                                                            

  (5) รายจายทีจ่ายจากเงนิสะสม จํานวน 8,781,400.00 บาท                     
                                                                                                            

  (6) รายจายทีจ่ายจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท                     
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        คาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณ                            

        ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                         

องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั         

อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช         

                                        
                                                                        
        รายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิ    ปีปีปีปี        2557255725572557    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    ปี ปี ปี ปี 2558255825582558    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    ปี ปี ปี ปี 2559255925592559    
รายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บ          
  หมวดภาษีอากร 694,510.33 670,000.00 720,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 18,909.80 87,000.00 93,000.00 
  หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 389,562.31 350,000.00 350,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 200,833.55 300,000.00 300,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจดัเก็บรวมรายไดจดัเก็บรวมรายไดจดัเก็บรวมรายไดจดัเก็บ    1,303,815.991,303,815.991,303,815.991,303,815.99    1,407,000.001,407,000.001,407,000.001,407,000.00    1,463,000.001,463,000.001,463,000.001,463,000.00    
รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่สวนทองถิน่สวนทองถิน่สวนทองถิน่    

      

  หมวดภาษีจดัสรร 20,626,925.71 19,800,000.00 23,620,000.00 
รวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรรวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรรวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรรวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกร
ปกครองสวนปกครองสวนปกครองสวนปกครองสวนทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่    

20,626,925.7120,626,925.7120,626,925.7120,626,925.71    19,800,000.0019,800,000.0019,800,000.0019,800,000.00    23,620,000.0023,620,000.0023,620,000.0023,620,000.00    

รายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่    

      

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 16,621,080.00 17,793,000.00 18,917,000.00 
รวมรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองรวมรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองรวมรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองรวมรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่สวนทองถิน่สวนทองถิน่สวนทองถิน่    

16,621,080.0016,621,080.0016,621,080.0016,621,080.00    17,793,000.0017,793,000.0017,793,000.0017,793,000.00    18,917,000.0018,917,000.0018,917,000.0018,917,000.00    

รวมรวมรวมรวม    38,551,821.7038,551,821.7038,551,821.7038,551,821.70    39,000,000.0039,000,000.0039,000,000.0039,000,000.00    44,000,000.0044,000,000.0044,000,000.0044,000,000.00    
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คาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณคาํแถลงงบประมาณ    

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2559255925592559    

    

รายจายรายจายรายจายรายจาย    รายจายจรงิปีรายจายจรงิปีรายจายจรงิปีรายจายจรงิปี    2557255725572557    ประมาณการ ปีประมาณการ ปีประมาณการ ปีประมาณการ ปี    2558255825582558    ประมาณการ ปีประมาณการ ปีประมาณการ ปีประมาณการ ปี    2559255925592559    
จายจากงบประมาณจายจากงบประมาณจายจากงบประมาณจายจากงบประมาณ          
  งบกลาง 1,182,109.00 1,416,840.00 1,440,830.00 

  งบบคุลากร 10,201,167.00 11,665,600.00 14,240,000.00 

  งบดาํเนินงาน 6,975,563.81 11,748,460.00 10,770,370.00 

  งบลงทุน 6,914,818.64 9,675,100.00 12,935,800.00 

  งบรายจายอืน่ 1,559,280.00 25,000.00 0.00 

  งบเงินอดุหนุน 4,197,991.06 4,469,000.00 4,613,000.00 

รวมจายจากงบประมาณรวมจายจากงบประมาณรวมจายจากงบประมาณรวมจายจากงบประมาณ    31,030,929.51 39,000,000.00 44,000,000.00 

รวมรวมรวมรวม    31,030,929.51 39,000,000.00 44,000,000.00 
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สวนที่สวนที่สวนที่สวนที ่   2222    

ขอบญัญตัิขอบญัญตัิขอบญัญตัิขอบญัญตั ิ   

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    

งบประมาณรายจายงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายงบประมาณรายจาย    

ประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณ    พพพพ....ศศศศ. . . . 2559255925592559    

ของของของของ    
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั    

อาํเภอสชิลอาํเภอสชิลอาํเภอสชิลอาํเภอสชิล        จงัหวดันครศรีธรรมราชจงัหวดันครศรีธรรมราชจงัหวดันครศรีธรรมราชจงัหวดันครศรีธรรมราช    
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บนัทกึหลกัการและเหตผุลบนัทกึหลกัการและเหตผุลบนัทกึหลกัการและเหตผุลบนัทกึหลกัการและเหตผุล        
ประกอบรางขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
        

ดานดานดานดาน    ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม    

ดานบรหิารท ั่วไปดานบรหิารท ั่วไปดานบรหิารท ั่วไปดานบรหิารท ั่วไป            

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 24,009,870 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 336,800 

ดานบรกิารชุมชนและสงัคมดานบรกิารชุมชนและสงัคมดานบรกิารชุมชนและสงัคมดานบรกิารชุมชนและสงัคม            

  แผนงานการศกึษา 8,279,200 
  แผนงานสาธารณสขุ 300,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,104,300 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 160,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,309,000 

ดานการเดานการเดานการเดานการเศรษฐกจิศรษฐกจิศรษฐกจิศรษฐกจิ            

  แผนงานการเกษตร 60,000 

ดานการดาํเนินงานอืน่ดานการดาํเนินงานอืน่ดานการดาํเนินงานอืน่ดานการดาํเนินงานอืน่            

  แผนงานงบกลาง 1,440,830 

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้งบประมาณรายจายท ัง้สิน้งบประมาณรายจายท ัง้สิน้งบประมาณรายจายท ัง้สิน้    44,000,00044,000,00044,000,00044,000,000    
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รายจายตามงานและงบรายจายรายจายตามงานและงบรายจายรายจายตามงานและงบรายจายรายจายตามงานและงบรายจาย    

      องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

  อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    
    
    
แผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งบ  /  งาน งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวม 

 งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    9,637,0009,637,0009,637,0009,637,000    2,162,0002,162,0002,162,0002,162,000    11,799,00011,799,00011,799,00011,799,000    
     เงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) 3,617,000 0 3,617,000 
     เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 6,020,000 2,162,000 8,182,000 
 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    2,750,3702,750,3702,750,3702,750,370    940,000940,000940,000940,000    3,690,3703,690,3703,690,3703,690,370    
     คาตอบแทน 700,000 430,000 1,130,000 
     คาใชสอย 900,000 380,000 1,280,000 
     คาวสัด ุ 860,370 130,000 990,370 
     คาสาธารณูปโภค 290,000 0 290,000 
 งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    8,472,5008,472,5008,472,5008,472,500    48,00048,00048,00048,000    8,520,5008,520,5008,520,5008,520,500    
     คาครุภณัฑ 528,500 48,000 576,500 
     คาทีด่นิและสิง่กอสราง 7,944,000 0 7,944,000 
                                                                                                                                                                                     รวมรวมรวมรวม    20,859,87020,859,87020,859,87020,859,870    3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000    24,009,87024,009,87024,009,87024,009,870    

    
    
แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน    

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    
งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบั

อคัคภียัอคัคภียัอคัคภียัอคัคภียั    
รวมรวมรวมรวม    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน      

180,000180,000180,000180,000    180,000180,000180,000180,000    

    คาใชสอย   120,000 120,000 

     คาวสัด ุ   60,000 60,000 

 งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน      66,80066,80066,80066,800    66,80066,80066,80066,800    

     คาครุภณัฑ   66,800 66,800 

 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน      90,00090,00090,00090,000    90,00090,00090,00090,000    

     เงนิอุดหนุน   90,000 90,000 

                                                                                                                                                                                    รวมรวมรวมรวม      336,800336,800336,800336,800    336,8336,8336,8336,800000000    
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แผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษา        
            

                        

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    
งานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษาเกีย่วกบัการศกึษาเกีย่วกบัการศกึษาเกีย่วกบัการศกึษา    

งานระดบักอนวยังานระดบักอนวยังานระดบักอนวยังานระดบักอนวยั
เรียนและเรียนและเรียนและเรียนและ

ประถมศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษา    
รวมรวมรวมรวม    

 งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    0000    1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    
  
    เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 

1,109,000 0 
1,109,000 

 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    440,000440,000440,000440,000    3,880,0003,880,0003,880,0003,880,000    4,324,324,324,320,0000,0000,0000,000    
     คาตอบแทน 250,000 0 250,000 
     คาใชสอย 130,000 1,910,000 2,040,000 
     คาวสัด ุ 60,000 1,970,000 2,030,000 
 งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    26,20026,20026,20026,200    0000    26,20026,20026,20026,200    
     คาครุภณัฑ 26,200 0 26,200 
 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    0000    2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    
     เงนิอุดหนุน 0 2,824,000 2,824,000 
                                                                                                                                                                                    รวมรวมรวมรวม    1,575,2001,575,2001,575,2001,575,200    6,704,0006,704,0006,704,0006,704,000    8,279,2008,279,2008,279,2008,279,200    
    
แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ    

 

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    
งานบรกิารสาธารณสขุและงานงานบรกิารสาธารณสขุและงานงานบรกิารสาธารณสขุและงานงานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสุขอืน่สาธารณสุขอืน่สาธารณสุขอืน่สาธารณสุขอืน่    
รวมรวมรวมรวม    

 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน      60,00060,00060,00060,000    60,00060,00060,00060,000    

     คาวสัด ุ   60,000 60,000 

 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน      240,000240,000240,000240,000    240,000240,000240,000240,000    

     เงนิอุดหนุน   240,000 240,000 

                                                                                                                                                                                    รวมรวมรวมรวม      300,000300,000300,000300,000    300,000300,000300,000300,000    

    
แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน    

งบ  /  งาน 
งานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและเกีย่วกบัเคหะและเกีย่วกบัเคหะและเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน    
งานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนน    รวม 

 งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    1,332,0001,332,0001,332,0001,332,000    0000    1,332,1,332,1,332,1,332,000000000000    
     เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,332,000 0 1,332,000 
 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000    0000    1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000    
     คาตอบแทน 360,000 0 360,000 
     คาใชสอย 180,000 0 180,000 
     คาวสัด ุ 610,000 0 610,000 
 งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    248,300248,300248,300248,300    4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000    4,322,3004,322,3004,322,3004,322,300    
     คาครุภณัฑ 148,300 0 148,300 
     คาทีด่นิและสิง่กอสราง 100,000 4,074,000 4,174,000 
 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    0000    300,000300,000300,000300,000    300,000300,000300,000300,000    
     เงนิอุดหนุน 0 300,000 300,000 
                                                                                                                                                                                    รวมรวมรวมรวม    2,730,3002,730,3002,730,3002,730,300    4,374,0004,374,0004,374,0004,374,000    7,104,3007,104,3007,104,3007,104,300    
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็ง

ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน    
รวมรวมรวมรวม    

 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน      130,000130,000130,000130,000    130,000130,000130,000130,000    

     คาใชสอย   130,000 130,000 

 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน      30,00030,00030,00030,000    30,00030,00030,00030,000    

     เงนิอุดหนุน   30,000 30,000 

                                                                                                                                                                                     รวมรวมรวมรวม      160,000160,000160,000160,000    160,000160,000160,000160,000    

    
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    

งบ  /  งาน งานกีฬาและงานกีฬาและงานกีฬาและงานกีฬาและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    

งานศาสนางานศาสนางานศาสนางานศาสนา
วฒันธรรมทองถิน่วฒันธรรมทองถิน่วฒันธรรมทองถิน่วฒันธรรมทองถิน่    

รวม 

 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    180,000180,000180,000180,000    1,180,0001,180,0001,180,0001,180,000    

     คาใชสอย 1,000,000 180,000 1,180,000 

 งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    640,000640,000640,000640,000    489,000489,000489,000489,000    1,121,121,121,129,0009,0009,0009,000    

     เงนิอุดหนุน 640,000 489,000 1,129,000 

                                                                                                                                                                                     รวมรวมรวมรวม    1,640,0001,640,0001,640,0001,640,000    669,000669,000669,000669,000    2,309,0002,309,0002,309,0002,309,000    

    
แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร    

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    
งานสงเสรมิงานสงเสรมิงานสงเสรมิงานสงเสรมิ
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

งานอนุรกัษแหลงงานอนุรกัษแหลงงานอนุรกัษแหลงงานอนุรกัษแหลง
น้ําและป าไมน้ําและป าไมน้ําและป าไมน้ําและป าไม    

รวมรวมรวมรวม    

 งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    40,00040,00040,00040,000    20,020,020,020,000000000    60,00060,00060,00060,000    

    คาใชสอย 20,000 20,000 40,000 

    คาวสัด ุ 20,000 0 20,000 

                                                                                                                                                                                     รวมรวมรวมรวม    40,00040,00040,00040,000    20,00020,00020,00020,000    60,00060,00060,00060,000    

    
แผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง    

งบงบงบงบ        /  /  /  /  งานงานงานงาน    งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    

 งบกลาง   1,440,830 1,440,830 

     งบกลาง   1,440,830 1,440,830 

                                                                                                                                                                                    รวมรวมรวมรวม            1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    
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รายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบัรายงานประมาณการรายรบั    
ประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณ        พพพพ....ศศศศ. . . . 2559255925592559    
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

อาํเภอ สชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
         

    รายการรายการรายการรายการ    
รายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ปี ปี ปี ปี 2555255525552555    ปีปีปีปี    2556255625562556    ปีปีปีปี    2557255725572557    ปีปีปีปี    2558255825582558    ยอดตางยอดตางยอดตางยอดตาง        (%)(%)(%)(%)    ปีปีปีปี    2559255925592559    
หมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากร                  
     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 276,880.00 510,072.00 545,339.00 530,000 3.77 % 550,000 
     ภาษีบาํรุงทองที ่ 58,896.50 59,455.29 62,208.33 60,000 16.67 % 70,000 
     ภาษีป าย 71,530.00 91,645.00 86,963.00 80,000 25.00 % 100,000 

รวมหมวดภาษีอากรรวมหมวดภาษีอากรรวมหมวดภาษีอากรรวมหมวดภาษีอากร    407,306.50407,306.50407,306.50407,306.50    661,172.29661,172.29661,172.29661,172.29    694,510.33694,510.33694,510.33694,510.33    670,000670,000670,000670,000                    720,000720,000720,000720,000    
หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต                  
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 1,132.96 3,804.34 3,045.80 3,000 33.33 % 4,000 
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 4,020.00 1,350.00 1,050.00 2,000 0.00 % 2,000 
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 12,696.00 11,141.00 5,264.00 10,000 -50.00 % 5,000 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,280.00 2,030.00 1,050.00 2,000 0.00 % 2,000 
     คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 10,300.00 7,600.00 8,100.00 20,000 0.00 % 20,000 
     คาปรบัการผดิสญัญา 75,200.00 102,708.00 400.00 50,000 0.00 % 50,000 
     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 10,000 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตรวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตรวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาตรวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต    104,628.96104,628.96104,628.96104,628.96    128,633.34128,633.34128,633.34128,633.34    18,909.8018,909.8018,909.8018,909.80    87,00087,00087,00087,000                    93,00093,00093,00093,000    
หมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิ                  
     ดอกเบี้ย 174,037.57 306,366.63 389,562.31 350,000 0.00 % 350,000 

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิรวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิรวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิรวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิ    174,037.57174,037.57174,037.57174,037.57    306,366.63306,366.63306,366.63306,366.63    389,562.31389,562.31389,562.31389,562.31    350,000350,000350,000350,000                    350,000350,000350,000350,000    
หมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ด                  
     คาขายแบบแปลน 156,400.00 114,800.00 199,000.00 200,000 0.00 % 200,000 
     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 86,520.00 11,873.00 1,833.55 100,000 0.00 % 100,000 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ดรวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ดรวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ดรวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    242,920.00242,920.00242,920.00242,920.00    126,673.00126,673.00126,673.00126,673.00    200,833.55200,833.55200,833.55200,833.55    300,000300,000300,000300,000                    300,000300,000300,000300,000    
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    รายการรายการรายการรายการ    
รายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิรายรบัจรงิ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ปี ปี ปี ปี 2555255525552555 ปีปีปีปี    2556255625562556 ปีปีปีปี    2557255725572557 ปีปีปีปี    2558255825582558 ยอดตางยอดตางยอดตางยอดตาง     (%)(%)(%)(%)    ปี ปี ปี ปี 2555255525552555    
หมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรร                  
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000 
     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 6,211,132.38 8,213,854.40 8,315,672.66 7,000,000 21.43 % 8,500,000 
     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ 3,781,861.17 4,271,945.44 4,573,642.29 4,000,000 12.50 % 4,500,000 
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 160,373.62 179,423.35 152,856.89 150,000 33.33 % 200,000 
     ภาษีสุรา 1,825,329.75 1,869,604.12 2,046,619.53 2,000,000 15.00 % 2,300,000 
     ภาษีสรรพสามติ 3,280,282.49 4,087,437.37 2,783,808.20 4,000,000 12.50 % 4,500,000 
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไม 12,748.00 27,551.00 29,041.00 30,000 0.00 % 30,000 
     คาภาคหลวงแร 151,479.93 160,099.83 195,658.34 170,000 29.41 % 220,000 
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 133,320.02 168,145.98 160,922.80 140,000 14.29 % 160,000 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

2,148,323.00 2,604,220.00 2,360,904.00 2,300,000 30.43 % 3,000,000 

     อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 8,400.00 2,800.00 7,800.00 10,000 0.00 % 10,000 
     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 195.94 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0 

รวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรรรวมหมวดภาษีจดัสรร    17,713,446.3017,713,446.3017,713,446.3017,713,446.30    21,585,081.4921,585,081.4921,585,081.4921,585,081.49    20,626,925.7120,626,925.7120,626,925.7120,626,925.71    19,800,00019,800,00019,800,00019,800,000                    23,620,00023,620,00023,620,00023,620,000    

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป                  
     เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละ
ภารกจิถายโอนเลือกทาํ 

14,339,307.00 14,621,140.75 16,621,080.00 17,793,000 6.32 % 18,917,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปรวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปรวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปรวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป    14,339,307.0014,339,307.0014,339,307.0014,339,307.00    14,621,140.7514,621,140.7514,621,140.7514,621,140.75    16,621,080.0016,621,080.0016,621,080.0016,621,080.00    17,793,00017,793,00017,793,00017,793,000                    18,917,00018,917,00018,917,00018,917,000    

รวมทุกหมวดรวมทุกหมวดรวมทุกหมวดรวมทุกหมวด    32,981,646.3332,981,646.3332,981,646.3332,981,646.33    37,429,067.5037,429,067.5037,429,067.5037,429,067.50    38,551,821.7038,551,821.7038,551,821.7038,551,821.70    39,000,00039,000,00039,000,00039,000,000                    44,000,00044,000,00044,000,00044,000,000    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ัว่ไป    
        ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559                 

องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
อาํเภอ สชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

                                

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้        44,000,00044,000,00044,000,00044,000,000            บาทบาทบาทบาท        แยกเป็นแยกเป็นแยกเป็นแยกเป็น                    
รายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บรายไดจดัเก็บ            

    หมวดภาษีอากหมวดภาษีอากหมวดภาษีอากหมวดภาษีอากรรรร[[[[    รวมรวมรวมรวม    720,000720,000720,000720,000    บาทบาทบาทบาท            

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่ินภาษีโรงเรือนและทีด่ินภาษีโรงเรือนและทีด่ินภาษีโรงเรือนและทีด่ิน    จาํนวน 550,000 บาท         

    
ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาคาดวาจะไดรบัเพิม่ขึน้ตามจาํนวน    
ผูอยูในขายชําระภาษี 

          

  
ภาษีบาํรุงทองที่ภาษีบาํรุงทองที่ภาษีบาํรุงทองที่ภาษีบาํรุงทองที ่   จาํนวน 70,000 บาท         

    
ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาคาดวาจะไดรบัเพิม่ขึน้ตามจาํนวน    
ผูอยูในขายชําระภาษี 

          

  
ภาษีป ายภาษีป ายภาษีป ายภาษีป าย    จาํนวน 100,000 บาท         

    
ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาคาดวาจะไดรบัเพิม่ขึน้ตามจาํนวน    
ผูอยูในขายชําระภาษี 

          

    หมวดคาธรรมเนียมหมวดคาธรรมเนียมหมวดคาธรรมเนียมหมวดคาธรรมเนียม    คาปรบั และใบอนุญาตคาปรบั และใบอนุญาตคาปรบั และใบอนุญาตคาปรบั และใบอนุญาต    1 1 1 1     รวมรวมรวมรวม    93,00093,00093,00093,000    บาทบาทบาทบาท            

  
คคคคาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุราาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุราาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุราาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา    จาํนวน 4,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาทีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบัเพิ่มขึน้           

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนัคาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนัคาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนัคาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั    จาํนวน 2,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร    จาํนวน 5,000 บาท         

    ประมาณการไวนอยกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชยคาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชยคาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชยคาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย    จาํนวน 2,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบกคาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบกคาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบกคาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก    จาํนวน 20,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาปรบัการผดิสญัญาคาปรบัการผดิสญัญาคาปรบัการผดิสญัญาคาปรบัการผดิสญัญา    จาํนวน 50,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคารคาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร    จาํนวน 10,000 บาท         

    ประมาณการรายรบัทีค่าดวาจะไดรบั           

    หมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิหมวดรายไดจากทรพัยสนิ    1111    รวมรวมรวมรวม    350,000350,000350,000350,000    บาทบาทบาทบาท            

  
ดอกเบีย้ดอกเบีย้ดอกเบีย้ดอกเบีย้    จาํนวน 350,000 บาท         

    
ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาโดยคาํนวณจากยอดเงินทีฝ่ากไวกบั
ธนาคาร 

          

    หมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ดหมวดรายไดเบด็เตล็ด1111    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท            

  
คาขายแบบแปลนคาขายแบบแปลนคาขายแบบแปลนคาขายแบบแปลน    จาํนวน 200,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆรายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆรายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆรายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ    จาํนวน 100,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           
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รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่            

    หมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรรหมวดภาษีจดัสรร1111    รวมรวมรวมรวม    23,620,00023,620,00023,620,00023,620,000    บาทบาทบาทบาท            

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น    จาํนวน 200,000 บาท         

    ประมาณการรายรบังบประมาณตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

     
ภาษีมูลคาเพิม่ตาภาษีมูลคาเพิม่ตาภาษีมูลคาเพิม่ตาภาษีมูลคาเพิม่ตามมมม    พพพพ....รรรร....บบบบ. . . . กาํหนดแผนฯกาํหนดแผนฯกาํหนดแผนฯกาํหนดแผนฯ    จาํนวน 8,500,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
ภาษีมูลคาเพิม่ตามภาษีมูลคาเพิม่ตามภาษีมูลคาเพิม่ตามภาษีมูลคาเพิม่ตาม    พพพพ....รรรร....บบบบ....จดัสรรรายไดฯจดัสรรรายไดฯจดัสรรรายไดฯจดัสรรรายไดฯ    จาํนวน 4,500,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
ภาภาภาภาษีธุรกจิเฉพาะษีธุรกจิเฉพาะษีธุรกจิเฉพาะษีธุรกจิเฉพาะ    จาํนวน 200,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
ภาษีสุราภาษีสุราภาษีสุราภาษีสุรา    จาํนวน 2,300,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
ภาษีสรรพสามติภาษีสรรพสามติภาษีสรรพสามติภาษีสรรพสามติ    จาํนวน 4,500,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไมคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไมคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไมคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไม    จาํนวน 30,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาภาคหลวงแรคาภาคหลวงแรคาภาคหลวงแรคาภาคหลวงแร    จาํนวน 220,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาภาคหลวงปิโตรเลียมคาภาคหลวงปิโตรเลียมคาภาคหลวงปิโตรเลียมคาภาคหลวงปิโตรเลียม    จาํนวน 160,000 บาท         

    ประมาณการไวมากวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ินคาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ินคาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ินคาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน    จาํนวน 3,000,000 บาท         

    ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

  
อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมงอากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมงอากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมงอากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง    จาํนวน 10,000 บาท         

    ประมาณการไวเทากบัปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั           

รายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทอรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทอรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทอรายไดทีร่ฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่งถิน่งถิน่งถิน่    11112222    
        

    หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไปหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป1111    รวมรวมรวมรวม    18,917,00018,917,00018,917,00018,917,000    บาทบาทบาทบาท            

  
เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอน
เลือกทาํ 

จาํนวน 18,917,000 บาท         

    
ประมาณการไวมากกวาปีงบประมาณทีผ่านมาตามจาํนวนทีค่าดวาจะไดรบั
การจดัสรร 
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รายงานประมาณการรรายงานประมาณการรรายงานประมาณการรรายงานประมาณการรายจายายจายายจายายจาย    
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

อาํเภอสชิล    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
                              

        รายจายจรงิรายจายจรงิรายจายจรงิรายจายจรงิ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

        ปีปีปีปี    2555255525552555    ปีปีปีปี    2556255625562556    ปีปีปีปี    2557255725572557    ปีปีปีปี    2558255825582558    ยอดตางยอดตางยอดตางยอดตาง    (%)(%)(%)(%)    ปีปีปีปี    2559255925592559    

แผนงานบริหารงานท ั่วไปแผนงานบริหารงานท ั่วไปแผนงานบริหารงานท ั่วไปแผนงานบริหารงานท ั่วไป                                                            

งานบริหงานบริหงานบริหงานบริหารท ั่วไปารท ั่วไปารท ั่วไปารท ั่วไป                                                            

        งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                                                            

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมือง))))                                                            

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 417,737 514,080 514,080 520,000 0 % 520,000 

    เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 34,301 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000 

    เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 34,301 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000 

    
เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบรหิารสวนตาํบล 

66,889 86,400 86,400 87,000 0 % 87,000 

    เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 2,608,800 2,683,000 2,836,800 2,924,000 0 % 2,924,000 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมือง))))    3,162,0283,162,0283,162,0283,162,028    3,367,7203,367,7203,367,7203,367,720    3,521,5203,521,5203,521,5203,521,520    3,617,0003,617,0003,617,0003,617,000              3,617,0003,617,0003,617,0003,617,000    

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))                                                            

    เงนิเดือนพนกังาน 1,064,642 1,514,191 2,558,843 2,811,000 13.84 % 3,200,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 167,867 209,050 111,759 100,000 50 % 150,000 

    เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 80,032 145,983 210,000 -23.81 % 160,000 

    คาจางลูกจางประจาํ 122,100 127,800 135,480 200,000 5 % 210,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 18,000 52,200 44,520 6,280 -100 % 0 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 400,490 589,753 1,119,738 1,517,920 31.76 % 2,000,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 208,030 405,101 455,879 450,000 -33.33 % 300,000 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    2,023,1292,023,1292,023,1292,023,129    2,978,1272,978,1272,978,1272,978,127    4,572,2024,572,2024,572,2024,572,202    5,295,2005,295,2005,295,2005,295,200              6,020,0006,020,0006,020,0006,020,000    

รวมงบรวมงบรวมงบรวมงบบคุลากรบคุลากรบคุลากรบคุลากร    5,185,1575,185,1575,185,1575,185,157    6,345,8476,345,8476,345,8476,345,847    8,093,7228,093,7228,093,7228,093,722    8,912,2008,912,2008,912,2008,912,200              9,637,0009,637,0009,637,0009,637,000    
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        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน                                                            

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

875,421 1,140,000 13,600 300,000 33.33 % 400,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 9,380 1,400 18,660 40,000 -50 % 20,000 

    คาเชาบาน 45,460 145,440 201,787 250,000 0 % 250,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 11,648 14,635 14,555 30,000 0 % 30,000 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 18,189 36,325 9,334 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทน    960,098960,098960,098960,098    1,337,8001,337,8001,337,8001,337,800    257,936257,936257,936257,936    620,000620,000620,000620,000              700,000700,000700,000700,000    

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 121,855 301,583.42 329,080.91 420,000 -4.76 % 400,000 

    รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 8,675 19,480 29,505 40,000 -25 % 30,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ 840,927.4 639,074.9 370,679.52 0 0 % 0 

      การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ 0 0 0 372,770 -19.52 % 300,000 

      โครงการอาสาสมคัรปกป องสถาบนั 0 0 49,932 70,000 -28.57 % 50,000 

      ศูนยขอมูลการจดัซื้อจดัจางระดบัอาํเภอ 548.64 3,310.69 18,954.61 20,000 0 % 20,000 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 18,731.88 48,778.12 46,202.16 60,000 66.67 % 100,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    990,737.92990,737.92990,737.92990,737.92    1,012,227.131,012,227.131,012,227.131,012,227.13    844,354.2844,354.2844,354.2844,354.2    982,770982,770982,770982,770              900,000900,000900,000900,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุสาํนกังาน 84,958.7 96,164.2 114,987 110,000 9.09 % 120,000 

    วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

    วสัดุงานบานงานครวั 25,300 44,645 37,491 44,000 -8.25 % 40,370 

    วสัดุกอสราง 0 0 64,524 30,000 33.33 % 40,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 100,000 

    วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 218,787.35 203,546 343,988 400,000 0 % 400,000 
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    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 2,230 3,885 5,112 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร 30,700 49,790 80,930 120,000 -16.67 % 100,000 

    วสัดุอืน่ 0 7,700 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    361,976.05361,976.05361,976.05361,976.05    405,730.2405,730.2405,730.2405,730.2    647,032647,032647,032647,032    784,000784,000784,000784,000              860,370860,370860,370860,370    

        คาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภค                                                            

    คาไฟฟ า 140,804.12 188,843.89 186,824.3 200,000 0 % 200,000 

    คาบรกิารโทรศพัท 3,677.45 4,763.64 6,041.24 20,000 0 % 20,000 

    คาบรกิารไปรษณีย 19,555 15,947 14,893 30,000 0 % 30,000 

    คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 31,251.8 29,190.88 39,843.45 40,000 0 % 40,000 

รวมคาสาธารรวมคาสาธารรวมคาสาธารรวมคาสาธารณูปโภคณูปโภคณูปโภคณูปโภค    195,288.37195,288.37195,288.37195,288.37    238,745.41238,745.41238,745.41238,745.41    247,601.99247,601.99247,601.99247,601.99    290,000290,000290,000290,000              290,000290,000290,000290,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    2,508,100.342,508,100.342,508,100.342,508,100.34    2,994,502.742,994,502.742,994,502.742,994,502.74    1,996,924.191,996,924.191,996,924.191,996,924.19    2,676,7702,676,7702,676,7702,676,770              2,750,3702,750,3702,750,3702,750,370    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      เกาอีชุ้ดรบัแขก (โซฟา) 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      เกาอีชุ้ดรบัแขก(โซฟา) 0 0 12,000 0 0 % 0 

      เกาอี้ประชุม 0 67,968 0 0 0 % 0 

      เกาอี้สาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 10,500 

      
เกาอี้สาํหรบัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล(นกับรหิาร
องคการบรหิารสวนตาํบล) 

0 0 5,000 0 0 % 0 

      เครือ่งฉีดนํ้าแรงดนัสงู 0 0 0 0 100 % 7,500 

      เครือ่งดูดฝุ น 0 0 0 0 100 % 13,000 

      เครือ่งบนัทึกลายนิ้วมือ 0 0 0 0 100 % 9,000 

      เครือ่งปรบัอากาศ 0 0 34,000 0 0 % 0 

      จดัซื้อเครือ่งถายเอกสาร 0 119,000 0 0 0 % 0 

      จดัซื้อชุดโตะทาํงานสาํหรบัพนกังานสวนตาํบล 3,700 0 0 0 0 % 0 

      จดัซื้อหมอตมนํ้ารอนไฟฟ า(คลูเลอรตมนํ้ารอน) 0 0 8,000 0 0 % 0 

      ชุดเกาอีแ้ถวรบัแขก 0 0 19,600 0 0 % 0 
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      ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0 

      โตะ 0 6,400 0 0 0 % 0 

      โตะทาํงานพรอมเกาอี ้ 0 0 0 0 100 % 17,100 

      โตะประชุม 0 25,998 0 0 0 % 0 

      โตะพรอมเกาอี้สาํหรบัผูบริหาร 0 0 29,000 0 0 % 0 

      แทนบรรยาย(โพเดียม) 0 0 12,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 448,000 0 0 % 0 

      รถยนตบรรทุกนํ้าแบบเอนกประสงค(ดบัเพลงิได) 0 0 0 3,000,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑไฟฟ าและวทิย ุ               

      เครือ่งเสยีงหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบล 0 76,500 0 0 0 % 0 

      
ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณกระจายเสยีงทางไกลอตัโนมตัิ
แบบไรสาย(ลูกขาย) 

0 0 0 0 100 % 250,000 

    ครุภณัฑงานบานงานครวั               

      

 ตูเย็น  
- มขีนาดความจุไมนอยกวา 7 ควิบกิฟุต มฉีลาก
ประสทิธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ าฝ่ ายผลติแหง
ประเทศไทย (ต ัง้ราคากลางตามมาตรฐานครุภณัฑ
สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ ก.พ.
2556)  

0 0 9,400 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      เครือ่งคอมพิวเตอร 0 0 24,900 0 0 % 0 

      เครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 19,000 18,000 88.89 % 34,000 

      เครือ่งพิมพ 0 0 0 0 100 % 7,400 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร 0 7,000 0 0 0 % 0 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร(เครือ่งปริน้เตอร) 0 0 22,900 0 0 % 0 

      จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดพกพา(Notebook) 18,990 0 0 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 101,948.88 107,528.56 95,696.64 190,000 -5.26 % 180,000 

รวมครวมครวมครวมคาครุภณัฑาครุภณัฑาครุภณัฑาครุภณัฑ    124,638.88124,638.88124,638.88124,638.88    410,394.56410,394.56410,394.56410,394.56    739,496.64739,496.64739,496.64739,496.64    3,223,0003,223,0003,223,0003,223,000              528,500528,500528,500528,500    



20/64 

 

        คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง                                                            

    คาถมดิน               

      โครงการปรบัระดบัพื้นทีบ่รเิวณสาํนกังาน 0 0 0 450,000 -100 % 0 

    อาคารตาง ๆ               

      
โครงการกอสรางอาคารสาํนกังานองคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 7,944,000 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      โครงการกอสรางโรงจอดรถโครงสรางเหล็ก 0 0 0 337,000 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง 0 0 42,822 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงสาํนกังาน อบต.ทุงปรงั 0 406,856 0 0 0 % 0 

      บาํรุงรกัษา,ซอมแซมหรือปรบัปรุงทรพัยสนิ 0 123,240 0 0 0 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง    0000    530,096530,096530,096530,096    42,82242,82242,82242,822    787,000787,000787,000787,000              7,7,7,7,944,000944,000944,000944,000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    124,638.88124,638.88124,638.88124,638.88    940,490.56940,490.56940,490.56940,490.56    782,318.64782,318.64782,318.64782,318.64    4,010,0004,010,0004,010,0004,010,000              8,472,5008,472,5008,472,5008,472,500    

        งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่                                                            

        รายจายอืน่รายจายอืน่รายจายอืน่รายจายอืน่                                                            

    รายจายอืน่ 0 0 1,137,959 25,000 -100 % 0 

    
คาจางทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบ
ตาง ๆ ซึง่มใิชเพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑทีด่ิน และ/
หรือสิง่กอสราง 

0 25,000 0 0 0 % 0 

รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่    0000    25,00025,00025,00025,000    1,137,9591,137,9591,137,9591,137,959    25,00025,00025,00025,000              0000    

รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่    0000    25,00025,00025,00025,000    1,137,9591,137,9591,137,9591,137,959    25,00025,00025,00025,000              0000    

รวมงานบรหิารท ั่วไปรวมงานบรหิารท ั่วไปรวมงานบรหิารท ั่วไปรวมงานบรหิารท ั่วไป    7,817,896.227,817,896.227,817,896.227,817,896.22    10,305,840.310,305,840.310,305,840.310,305,840.3    12,010,923.8312,010,923.8312,010,923.8312,010,923.83    15,623,97015,623,97015,623,97015,623,970              20,859,87020,859,87020,859,87020,859,870    
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งานบริหารงานคลงังานบริหารงานคลงังานบริหารงานคลงังานบริหารงานคลงั                                                            

        งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                                                            

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))                                                            

    เงนิเดือนพนกังาน 733,587 700,860 769,979 943,000 27.25 % 1,200,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 59,889 41,800 4,755 30,000 0 % 30,000 

    เงนิประจาํตาํแหนง 0 19,016 42,000 1,200 3,400 % 42,000 

    คาจางลูกจางประจาํ 282,240 299,220 316,080 450,000 -11.11 % 400,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 19,110 6,480 0 10,000 -100 % 0 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 84,600 148,069 183,200 300,000 50 % 450,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 24,150 49,349 40,550 50,000 -20 % 40,000 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    1,203,5761,203,5761,203,5761,203,576    1,264,7941,264,7941,264,7941,264,794    1,356,5641,356,5641,356,5641,356,564    1,784,2001,784,2001,784,2001,784,200              2,162,0002,162,0002,162,0002,162,000    

รวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากร    1,203,5761,203,5761,203,5761,203,576    1,264,7941,264,7941,264,7941,264,794    1,356,5641,356,5641,356,5641,356,564    1,784,2001,784,2001,784,2001,784,200              2,162,0002,162,0002,162,0002,162,000    

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน                                                            

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

330,000 450,000 0 300,000 0 % 300,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,100 0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 76,000 84,000 83,550 100,000 0 % 100,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0 1,937 3,874 20,000 0 % 20,000 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 245,062 228,686 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทน    653,162653,162653,162653,162    764,623764,623764,623764,623    87,42487,42487,42487,424    430,000430,000430,000430,000              430,000430,000430,000430,000    

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 32,100 13,150 10,200 30,000 233.33 % 100,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ 0 0 13,855 50,000 -40 % 30,000 

      จดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ 0 0 0 0 100 % 200,000 
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ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการรวมเป็น
คณะกรรมการจดัหาตามระเบยีบพสัดุ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ 

61,619 0 0 0 0 % 0 

      
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ 

0 11,798 0 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    93,71993,71993,71993,719    24,94824,94824,94824,948    24,05524,05524,05524,055    100,000100,000100,000100,000              380,000380,000380,000380,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุสาํนกังาน 42,420 42,040.95 37,594.1 80,000 -37.5 % 50,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,260 0 20,000 -100 % 0 

    วสัดุคอมพิวเตอร 27,814 35,870 56,810 70,000 14.29 % 80,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    70,23470,23470,23470,234    79,170.9579,170.9579,170.9579,170.95    94,404.194,404.194,404.194,404.1    170,000170,000170,000170,000              130,000130,000130,000130,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    817,115817,115817,115817,115    868,741.95868,741.95868,741.95868,741.95    205,883.1205,883.1205,883.1205,883.1    700,000700,000700,000700,000              999940,00040,00040,00040,000    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      เกาอี้สาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 7,000 

      ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานทบึ 0 0 0 0 100 % 13,000 

      โตะ 0 0 0 17,100 -100 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      เครือ่งคอมพิวเตอร 0 0 24,900 44,000 -100 % 0 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร 0 3,500 0 0 100 % 8,000 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร (เครือ่งปริน้เตอร) 0 0 22,900 0 0 % 0 

      เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0 0 0 5,000 -100 % 0 

      จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดพกพา(Notebook) 18,990 0 0 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    18,99018,99018,99018,990    3,5003,5003,5003,500    47,80047,80047,80047,800    96,10096,10096,10096,100              48,00048,00048,00048,000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    18,99018,99018,99018,990    3,5003,5003,5003,500    47,80047,80047,80047,800    96,10096,10096,10096,100              48,00048,00048,00048,000    
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        งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่                                                            

        รรรรายจายอืน่ายจายอืน่ายจายอืน่ายจายอืน่                                                            

    รายจายอืน่ 0 0 287,117 0 0 % 0 

รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่    0000    0000    287,117287,117287,117287,117    0000              0000    

รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่    0000    0000    287,117287,117287,117287,117    0000              0000    

รวมงานบรหิารงานคลงัรวมงานบรหิารงานคลงัรวมงานบรหิารงานคลงัรวมงานบรหิารงานคลงั    2,039,6812,039,6812,039,6812,039,681    2,137,035.952,137,035.952,137,035.952,137,035.95    1,897,364.11,897,364.11,897,364.11,897,364.1    2,580,3002,580,3002,580,3002,580,300              3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000    

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไปรวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไปรวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไปรวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป    9,857,577.229,857,577.229,857,577.229,857,577.22    11112,442,876.252,442,876.252,442,876.252,442,876.25    13,908,287.9313,908,287.9313,908,287.9313,908,287.93    18,204,27018,204,27018,204,27018,204,270              24,009,87024,009,87024,009,87024,009,870    

แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน                                                            

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน                                                            

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0 7,600 35,200 3,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทน    0000    7,6007,6007,6007,600    35,20035,20035,20035,200    3,0003,0003,0003,000              0000    

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการขบัขีป่ลอดภยั 40,634 0 0 0 0 % 0 

      โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 0 0 0 60,000 -100 % 0 

      โครงการปองกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 0 59,969 58,815 0 100 % 60,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/
ฝึกอบรมทบทวน/ฝึกอบรมชุดกูชีพกูภยั 

0 199,657 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/
ฝึกทบทวน/ฝึกอบรมชุดกูชีพ กูภยั 

0 0 0 0 100 % 60,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/
ฝึกทบทวน/ฝึกอบรมชุดกูชีพกูภยั 

0 0 60,000 0 0 % 0 

      ตดิต ัง้สญัญาณไฟวบัวาบ(ไซเรน)สาํหรบัรถบรรทุกนํ้า 0 0 20,000 0 0 % 0 

      ศูนยอปพร.ตาํบลทุงปรงั 40,730 0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    81,36481,36481,36481,364    259,626259,626259,626259,626    138,815138,815138,815138,815    60,00060,00060,00060,000              120,000120,000120,000120,000    
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        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุเครือ่งแตงกาย 0 5,500 75,000 0 100 % 60,000 

    วสัดุอืน่ 0 4,800 0 0 0 % 0 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    0000    10101010,300,300,300,300    75,00075,00075,00075,000    0000              60,00060,00060,00060,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    81,36481,36481,36481,364    277,526277,526277,526277,526    249,015249,015249,015249,015    63,00063,00063,00063,000              180,000180,000180,000180,000    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      จดัซื้อถงันํ้า 0 18,000 0 0 0 % 0 

      จดัซื้อถงันํ้าแบบไฟเบอรกลาส 17,000 0 0 0 0 % 0 

      ถงันํ้า 0 0 0 0 100 % 38,800 

      ป ายตูไฟจราจรมาตรฐาน 0 0 0 0 100 % 28,000 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      
เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต และอุปกรณประจาํเรือ 
ประกอบดวย 

135,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑไฟฟ าและวทิย ุ               

      เครือ่งรบัสงวทิยุ 0 0 72,000 72,000 -100 % 0 

      ตดิต ัง้ศูนยวทิยุสือ่สาร ของศูนย อปพร. ตาํบลทุงปรงั 0 90,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      จดัซื้อเครือ่งรบัสงวทิย ุ 88,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ               

      สายสงนํ้าดบัเพลงิ 0 29,100 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    240,000240,000240,000240,000    137,100137,100137,100137,100    72,00072,00072,00072,000    72,00072,00072,00072,000              66,80066,80066,80066,800    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    240,000240,000240,000240,000    137,100137,100137,100137,100    72,00072,00072,00072,000    72,00072,00072,00072,000              66,80066,80066,80066,800    
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        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 84,000 86,400 88,100 90,000 0 % 90,000 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    84,00084,00084,00084,000    86,40086,40086,40086,400    88,10088,10088,10088,100    90,00090,00090,00090,000              90,00090,00090,00090,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    84,00084,00084,00084,000    86,40086,40086,40086,400    88,10088,10088,10088,100    90,00090,00090,00090,000              90,00090,00090,00090,000    

รวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียัรวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียัรวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียัรวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั    405,364405,364405,364405,364    501,026501,026501,026501,026    409,115409,115409,115409,115    225,000225,000225,000225,000              336,800336,800336,800336,800    

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายในรวมแผนงานการรกัษาความสงบภายในรวมแผนงานการรกัษาความสงบภายในรวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน    405,364405,364405,364405,364    501,026501,026501,026501,026    409,115409,115409,115409,115    225,000225,000225,000225,000              336,800336,800336,800336,800    

แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา                                                            

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษางานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษางานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษางานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                                                            

        งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                                                            

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))                                                            

    เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0 0 100 % 700,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 0 100 % 20,000 

    เงนิประจาํตาํแหนง 0 0 0 0 100 % 39,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 0 0 0 0 100 % 250,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    0000    0000    0000    0000              1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    

รวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากร    0000    0000    0000    0000              1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน                                                            

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

0 0 0 0 100 % 200,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 30,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทน    0000    0000    0000    0000              250,000250,000250,000250,000    
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        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 0 0 0 0 100 % 100,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    0000    0000    0000              130,000130,000130,000130,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุสาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 30,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    0000    0000    0000    0000              60,00060,00060,00060,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    0000    0000    0000    0000              440,000440,000440,000440,000    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      เกาอี้สาํนกังาน 0 0 0 0 100 % 3,500 

      โตะทาํงานพรอมเกาอี ้ 0 0 0 0 100 % 5,700 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      เครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 0 0 100 % 17,000 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    0000    0000    0000    0000              26,20026,20026,20026,200    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    0000    0000    0000    0000              26,20026,20026,20026,200    

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษารวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษารวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษารวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา    0000    0000    0000    0000              1,575,2001,575,2001,575,2001,575,200    

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา                                                            

        งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                                                            

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))                                                            

    คาตอบแทนพนกังานจาง 117,851.95 0 0 0 0 % 0 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    117,851.95117,851.95117,851.95117,851.95    0000    0000    0000              0000    

รวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากร    117,851.95117,851.95117,851.95117,851.95    0000    0000    0000              0000    
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        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการคายคณุธรรม จรยิธรรม 0 28,044 0 0 0 % 0 

      โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก 0 0 79,604 200,000 -25 % 150,000 

      โครงการมอบวุฒบิตัรบณัฑตินอย 0 26,251 0 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสรมการศกึษาเพือ่พฒันาสูประชาคม
อาเซียน 

0 0 49,432 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริม ศีลธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม 
เด็กและเยาวชน 

0 0 29,171 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริมการศกึษาเพือ่พฒันาสูประชาคม
อาเซียน 

0 49,800 0 0 100 % 50,000 

      โครงการสงเสริมและพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

      โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 748,700 665,600 1,020,000 1,461,600 14.94 % 1,680,000 

      
โครงการอบรมคอมพวิเตอรพื้นฐานสาํหรบัครูและ
บคุลากรศูนยพฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคการบรหิารสวน
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

      จดังานวนับณัฑตินอย 21,794 0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    770,494770,494770,494770,494    769,695769,695769,695769,695    1,178,2071,178,2071,178,2071,178,207    1,731,6001,731,6001,731,6001,731,600              1,910,0001,910,0001,910,0001,910,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    คาอาหารเสริม (นม) 0 1,753,882.91 1,724,799.12 1,812,860 8.67 % 1,970,000 

    วสัดุอืน่ 1,797,849.95 0 0 0 0 % 0 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    1,797,849.951,797,849.951,797,849.951,797,849.95    1,753,882.911,753,882.911,753,882.911,753,882.91    1,724,799.121,724,799.121,724,799.121,724,799.12    1,812,8601,812,8601,812,8601,812,860              1,970,0001,970,0001,970,0001,970,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    2,568,343.952,568,343.952,568,343.952,568,343.95    2,523,577.912,523,577.912,523,577.912,523,577.91    2,903,006.122,903,006.122,903,006.122,903,006.12    3,544,3,544,3,544,3,544,460460460460              3,880,0003,880,0003,880,0003,880,000    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑไฟฟ าและวทิย ุ               

      พดัลมเพดาน 0 4,500 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑอืน่               
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      เครือ่งเลนสนาม 0 179,000 0 313,500 -100 % 0 

      เตาเผาขยะ 0 245,000 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    0000    428,500428,500428,500428,500    0000    313,500313,500313,500313,500              0000    

        คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง                                                            

    อาคารตาง ๆ               

      
โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพฒันาเด็กเล็ก      
บานทุงไมเรียง 

0 0 215,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงตอเตมิศูนยพฒันาเด็กเล็กปณัณาราม 
หมูที ่5 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 93,000 -100 % 0 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      โครงการกอสรางร ัว้ศูนยพฒันาเด็กเล็กวดัชนาราม 0 0 0 130,500 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      
โครงการปรบัปรุงโรงอาหารศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
ปณัณาราม 

0 0 33,500 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กบานกุมแป 0 99,000 0 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กบานปลายทอน 0 170,900 0 0 0 % 0 

      โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กปณัณาราม 0 158,300 0 0 0 % 0 

      ปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กบานทุงไมเรียง 0 0 0 99,600 -100 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง    0000    428,200428,200428,200428,200    248,500248,500248,500248,500    323,100323,100323,100323,100              0000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    0000    856,700856,700856,700856,700    248,500248,500248,500248,500    636,600636,600636,600636,600              0000    

        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 2,017,600 1,922,700 2,912,000 2,860,000 -1.26 % 2,824,000 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    2,017,6002,017,6002,017,6002,017,600    1,922,7001,922,7001,922,7001,922,700    2,912,0002,912,0002,912,0002,912,000    2,860,0002,860,0002,860,0002,860,000              2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    2,017,6002,017,6002,017,6002,017,600    1,922,7001,922,7001,922,7001,922,700    2,912,0002,912,0002,912,0002,912,000    2,860,0002,860,0002,860,0002,860,000              2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    

รวมงานระดบักอนว ัรวมงานระดบักอนว ัรวมงานระดบักอนว ัรวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษายเรียนและประถมศกึษายเรียนและประถมศกึษายเรียนและประถมศกึษา    4,703,795.94,703,795.94,703,795.94,703,795.9    5,302,977.915,302,977.915,302,977.915,302,977.91    6,063,506.126,063,506.126,063,506.126,063,506.12    7,041,0607,041,0607,041,0607,041,060              6,704,0006,704,0006,704,0006,704,000    

รวมแผนงานการศกึษารวมแผนงานการศกึษารวมแผนงานการศกึษารวมแผนงานการศกึษา    4,703,795.94,703,795.94,703,795.94,703,795.9    5,302,977.915,302,977.915,302,977.915,302,977.91    6,063,506.126,063,506.126,063,506.126,063,506.12    7,041,0607,041,0607,041,0607,041,060              8,279,2008,279,2008,279,2008,279,200    
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แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ                                                            

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่                                                            

        งบดาํงบดาํงบดาํงบดาํเนินงานเนินงานเนินงานเนินงาน                                                            

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 0 5,842.25 1,604.4 5,000 300 % 20,000 

    วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 42,000 56,000 59,500 0 100 % 40,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    42,00042,00042,00042,000    61,842.2561,842.2561,842.2561,842.25    61,104.461,104.461,104.461,104.4    5,0005,0005,0005,000              60,00060,00060,00060,000    

รวมงบดาํเนิรวมงบดาํเนิรวมงบดาํเนิรวมงบดาํเนินงานนงานนงานนงาน    42,00042,00042,00042,000    61,842.2561,842.2561,842.2561,842.25    61,104.461,104.461,104.461,104.4    5,0005,0005,0005,000              60,00060,00060,00060,000    

        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนเอกชน 0 0 160,000 240,000 0 % 240,000 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 160,000 160,000 0 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    160,000160,000160,000160,000    160,000160,000160,000160,000    160,000160,000160,000160,000    240,000240,000240,000240,000              240,000240,000240,000240,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    160,000160,000160,000160,000    160,000160,000160,000160,000    160,000160,000160,000160,000    240,000240,000240,000240,000              240,000240,000240,000240,000    

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่    202,000202,000202,000202,000    221,842.25221,842.25221,842.25221,842.25    221,104.4221,104.4221,104.4221,104.4    245,000245,000245,000245,000              300,000300,000300,000300,000    

รวมแผนงานสาธารณสขุรวมแผนงานสาธารณสขุรวมแผนงานสาธารณสขุรวมแผนงานสาธารณสขุ    202,000202,000202,000202,000    221,842.25221,842.25221,842.25221,842.25    221,104.4221,104.4221,104.4221,104.4    245,000245,000245,000245,000              300,00300,00300,00300,000000    

แผนงานสงัคมสงเคราะหแผนงานสงัคมสงเคราะหแผนงานสงัคมสงเคราะหแผนงานสงัคมสงเคราะห                                                            

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการสานสายใยจากใจสูใจ 0 18,450 0 0 0 % 0 

      โครงการสานสายใยจากใจสูใจหวงใยผูพกิาร 0 0 30,000 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    18,45018,45018,45018,450    30,00030,00030,00030,000    0000              0000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    0000    18,45018,45018,45018,450    30,00030,00030,00030,000    0000              0000    

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหรวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหรวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะหรวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห    0000    18,45018,45018,45018,450    30,00030,00030,00030,000    0000              0000    

รวมแผนงานสงัคมสงเครวมแผนงานสงัคมสงเครวมแผนงานสงัคมสงเครวมแผนงานสงัคมสงเคราะหราะหราะหราะห    0000    18,45018,45018,45018,450    30,00030,00030,00030,000    0000              0000    
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แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน                                                            

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                                                            

        งบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากรงบบคุลากร                                                            

        เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))                                                            

    เงนิเดือนพนกังาน 385,907 423,240 512,155 600,000 33.33 % 800,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 68,483 40,440 15,776 10,000 300 % 40,000 

    เงนิประจาํตาํแหนง 0 19,016 42,000 67,200 -37.5 % 42,000 

    คาตอบแทนพนกังานจาง 0 60,109 138,800 327,000 22.32 % 400,000 

    เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 0 29,309 42,150 70,000 -28.57 % 50,000 

รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน รวมเงนิเดือน ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    454,390454,390454,390454,390    572,114572,114572,114572,114    750,881750,881750,881750,881    1,074,2001,074,2001,074,2001,074,200              1,332,0001,332,0001,332,0001,332,000    

รวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากรรวมงบบคุลากร    454,390454,390454,390454,390    572,114572,114572,114572,114    750,881750,881750,881750,881    1,074,2001,074,2001,074,2001,074,200              1,332,0001,332,0001,332,0001,332,000    

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน                                                            

    
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

195,000 340,000 18,750 203,000 23.15 % 250,000 

    คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 840 200 0 24,000 -16.67 % 20,000 

    คาเชาบาน 27,050 53,100 55,550 70,000 14.29 % 80,000 

    เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 37,231 58,314 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทนรวมคาตอบแทน    260,121260,121260,121260,121    451,614451,614451,614451,614    74,30074,30074,30074,300    307,000307,000307,000307,000              360,000360,000360,000360,000    

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 177,875 27,950 9,000 129,000 -22.48 % 100,000 

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอืน่ๆ 

              

      การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ 0 0 0 13,000 284.62 % 50,000 

      
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ 

46,687 14,659 0 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0 6,080 3,600 34,000 -11.76 % 30,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    224,562224,562224,562224,562    48,68948,68948,68948,689    12,60012,60012,60012,600    176,000176,000176,000176,000              180,000180,000180,000180,000    
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        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุสาํนกังาน 13,171.1 20,308 17,637 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 64,775 176,070 188,833 200,000 0 % 200,000 

    วสัดุกอสราง 101,005 103,630 294,954 396,000 -24.24 % 300,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 30,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 100 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร 0 8,608 16,950 30,000 0 % 30,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    178,9178,9178,9178,951.151.151.151.1    308,616308,616308,616308,616    518,374518,374518,374518,374    666,000666,000666,000666,000              610,000610,000610,000610,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    663,634.1663,634.1663,634.1663,634.1    808,919808,919808,919808,919    605,274605,274605,274605,274    1,149,0001,149,0001,149,0001,149,000              1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000    

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑสาํนกังาน               

      
เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน(มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีีย ู

0 0 0 0 100 % 44,000 

      โตะทาํงาน พรอมเกาอี ้ 0 0 0 5,700 -100 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      กลองถายภาพนิ่ง ระบบดจิติอล 0 0 0 12,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑคอมพวิเตอร               

      เครือ่งคอมพิวเตอร 0 0 0 22,000 -100 % 0 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร 0 3,500 0 0 0 % 0 

      เครือ่งพิมพคอมพวิเตอร (เครือ่งปริน้เตอร) 0 0 52,900 0 0 % 0 

      เครือ่งพิมพแบบฉีดหมกึ (INKJET Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300 

      เครือ่งสาํรองไฟ 0 0 0 2,500 -100 % 0 

      จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรชนิดพกพา(Notebook) 26,990 0 0 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0 0 0 1,000 9,900 % 100,000 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    26,99026,99026,99026,990    3,5003,5003,5003,500    52,90052,90052,90052,900    43,20043,20043,20043,200              148,300148,300148,300148,300    
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        คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง                                                            

    อาคารตาง ๆ               

      
กอสรางป ายประชาสมัพนัธ ขนาดตามแบบแปลน
องคการบรหิารสวนตาํบลกาํหนด 

0 0 99,000 0 0 % 0 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมูที7่ 0 0 320,000 0 0 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง 0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการบาํรุงรกัษาระบบประปาหมูบาน 0 0 108,500 100,000 -100 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง    0000    0000    527,500527,500527,500527,500    100,000100,000100,000100,000              100,000100,000100,000100,000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    26,99026,99026,99026,990    3,5003,5003,5003,500    580,400580,400580,400580,400    143,200143,200143,200143,200              248,300248,300248,300248,300    

        งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่งบรายจายอืน่                                                            

        รายจายอืน่รายจายอืน่รายจายอืน่รายจายอืน่                                                            

    รายจายอืน่ 0 0 134,204 0 0 % 0 

รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่รวมรายจายอืน่    0000    0000    134,204134,204134,204134,204    0000              0000    

รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่รวมงบรายจายอืน่    0000    0000    134,204134,204134,204134,204    0000              0000    

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน    1,145,014.11,145,014.11,145,014.11,145,014.1    1,31,31,31,384,53384,53384,53384,533    2,070,7592,070,7592,070,7592,070,759    2,366,4002,366,4002,366,4002,366,400              2,730,3002,730,3002,730,3002,730,300    

งานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนน                                                            

        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ                                                            

    ครุภณัฑกอสราง               

      จดัซื้อเครือ่งตบดนิ 0 18,500 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      จดัซื้อลอวดัระยะ 14,000 0 0 0 0 % 0 

      เทปวดัระยะ 0 6,700 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑรวมคาครุภณัฑ    14,00014,00014,00014,000    25,20025,20025,20025,200    0000    0000              0000    



33/64 

 

        คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง                                                            

    คากอสรางสิง่สาธารณูปการ               

      
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานนายประพนัธ - บาน
นายอาํนวย หมูที ่11 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 600,000 -100 % 0 

      
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานนายแฉลม - ถนน 401 
หมูที ่10 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 600,000 -100 % 0 

      
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานนายสนิท-บานนาย
เหยบหมูที ่7 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 600,000 -100 % 0 

      
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายป าแวว-ป าเอยีด หมูที ่6 
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 600,000 -100 % 0 

      กอสรางถนนบกุเบกิหนิคลุกสายสุขเจรญิ หมูที ่7 ตาํบลทุงปรงั 0 0 0 171,000 -100 % 0 

      กอสรางป ายแสดงเขตองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรงั 0 0 0 75,200 -100 % 0 

      
เกรดเกลีย่ถนนภายในเขต อบต.ทุงปรงั จาํนวน 58 สาย ความ
ยาวรวม 48,440 เมตร พื้นทีไ่มนอยกวา 221,830 ตารางเมตร 

1,350,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน  คสล. สายประปา - ถนนโยธา หมูที ่4 
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 497,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาดนิทงึ หมูที ่1- หมูที ่9  
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 1,549,000 

      โครงการกอสรางถนน คสล. สายในไร หมูที ่5 ตาํบลทุงปรงั 0 0 0 269,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานลุงมาก - สะพานทานอย 
หมูที ่8ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 409,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายนครชยั - ถนน 401  หมูที ่13 
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 319,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายกลอม หมูที ่16 ตาํบล
ทุงปรงั 

0 0 0 497,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายณรงค หมูที ่15  ตาํบล
ทุงปรงั 

0 0 0 497,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายถวลิ - บานนายโอภาส 
หมูที ่5 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 319,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานอาจารยสุนนัท หมูที ่13 
ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 300,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายผูใหญศรี-อาจารยจติเจตน     
หมูที ่12  ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 497,000 

      โครงการกอสรางทางนํ้าลน หมูที ่14 ตาํบลทุงปรงั 0 0 0 0 100 % 298,000 

      
โครงการกอสรางหอถงัเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก
เมตร  หมูที ่2 ตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 967,000 
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      โครงการขุดลอกคลองวงัเข(คลองทาควาย) หมูที ่9 ตาํบลทุงปรงั 0 0 0 0 100 % 144,000 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายตลาดพุธ –เขาพรง  
หมูที ่9 ตาํบลทุงปรงั     
อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

585,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายในแพรก  หมูที ่3 0 0 550,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายพรุจระเขไข     
หมูที ่16 

0 0 554,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายราษฎรอทุศิ     
หมูที ่9 

0 0 562,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายศาลาอาน
หนงัสือพิมพ – ถนนสายทุงคา  หมทูี ่6 ตาํบลทุงปรงั  อาํเภอสชิล  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

574,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสมโชคพฒันา-
ถนนทางหลวงหมายเลข 401  หมูที ่12 

0 0 0 611,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย รพช.-บานนาง
ฟอง หมูที ่2 

0 488,500 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทางเขาศนูยพฒันา
เด็กเล็กวดัชนาราม หมูที ่8 

0 196,000 0 0 0 % 0 

      โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายนครชยั หมูที ่13 0 681,500 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานลุงเนียน-เขา
เกยีรต ิหมูที ่6 

0 345,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานวรรชนะ-วดั
ชนาราม หมูที ่15 

0 777,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนองคลา     
(ตอนที2่) หมูที ่1 

0 390,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนองคลาหมูที ่1 
ตาํบลทุงปรงั อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

616,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนาป าไม - ถนน
สายหมูที6่,10 

0 343,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนารร.ปณัณาราม 
หมูที ่5 

0 0 1,066,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนาโรงเรียน    
วดัถํา้เทียนถวาย หมูที ่1- หมูที2่ 

0 451,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนาศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานทุงไมเรียง หมูที ่11 

0 508,000 0 0 0 % 0 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนาศูนยพฒันา
เด็กเล็กปณัณาราม-ถนนชื่นชอย หมูที ่5 

0 388,000 0 0 0 % 0 

      โครงการกอสรางถนนบุกเบกิ สายบานนายดะนาน หมูที ่5 0 0 0 380,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนบุกเบกิสายบานจรุงค-ถนนสายกลางบาน
นายอดุม หมูที6่ 

0 0 100,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนบุกเบกิสายบานผูใหญ - บานนางบญุเดช 
หมูที ่6 

0 0 124,000 0 0 % 0 

      โครงการกอสรางถนนบุกเบกิสายหมูที ่8 - บานหมอจวง 0 0 205,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนลาดยางสายตลาดพุธ-ทุงคา(ชวงสามแยก
ป าลี-ถนนลาดยางเดมิ) หมูที ่8,9 

0 0 1,890,000 0 0 % 0 

      โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที ่6 0 0 0 1,085,000 -100 % 0 

    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง               

      บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอสราง 0 295,016 132,800 100,000 -100 % 0 

      บาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ 49,930 0 0 0 0 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง    3,174,9303,174,9303,174,9303,174,930    4,863,0164,863,0164,863,0164,863,016    5,183,8005,183,8005,183,8005,183,800    7,310,2007,310,2007,310,2007,310,200              4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    3,188,9303,188,9303,188,9303,188,930    4,888,2164,888,2164,888,2164,888,216    5,183,8005,183,8005,183,8005,183,800    7,310,2007,310,2007,310,2007,310,200              4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000    

        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 0 0 298,891.06 300,000 0 % 300,000 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 0 197,941.97 0 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    0000    197,941.97197,941.97197,941.97197,941.97    298,891.06298,891.06298,891.06298,891.06    300,000300,000300,000300,000              300,000300,000300,000300,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    0000    197,941.97197,941.97197,941.97197,941.97    298,891.06298,891.06298,891.06298,891.06    300,000300,000300,000300,000              300,300,300,300,000000000000    

รวมงานไฟฟ าถนนรวมงานไฟฟ าถนนรวมงานไฟฟ าถนนรวมงานไฟฟ าถนน    3,188,9303,188,9303,188,9303,188,930    5,086,157.975,086,157.975,086,157.975,086,157.97    5,482,691.065,482,691.065,482,691.065,482,691.06    7,610,2007,610,2007,610,2007,610,200              4,374,0004,374,0004,374,0004,374,000    

รวมแผนงานเคหะและชุมชนรวมแผนงานเคหะและชุมชนรวมแผนงานเคหะและชุมชนรวมแผนงานเคหะและชุมชน    4,333,944.14,333,944.14,333,944.14,333,944.1    6,470,690.976,470,690.976,470,690.976,470,690.97    7,553,450.067,553,450.067,553,450.067,553,450.06    9,976,6009,976,6009,976,6009,976,600              7,104,3007,104,3007,104,3007,104,300    
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                                                            

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      โครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 0 19,430 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    19,43019,43019,43019,430    0000    0000              0000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    0000    19,43019,43019,43019,430    0000    0000              0000    

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรางความเขมแข็งของชุมชน    0000    19,43019,43019,43019,430    0000    0000              0000    

งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      โครงการจดักจิกรรมสงเสริมการเลี้ยงไก เชิงเศรษฐกจิ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

      โครงการจดัเวทีประชาคมตาํบล 0 6,040 0 0 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน 0 54,950 0 71,000 12.68 % 80,000 

      โครงการสนบัสนุนการจดัแผนชุมชนและประชาคมหมูบาน 0 0 5,480 20,000 0 % 20,000 

      จดัเวทีประชาคมตาํบลของตาํบลทุงปรงั 1,100 0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    1,1001,1001,1001,100    60,99060,99060,99060,990    5,4805,4805,4805,480    121,000121,000121,000121,000              130,000130,000130,000130,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    1,1001,1001,1001,100    60,99060,99060,99060,990    5,4805,4805,4805,480    121,000121,000121,000121,000              130130130130,000,000,000,000    

        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 0 30,000 0 30,000 0 % 30,000 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    0000    30,00030,00030,00030,000    0000    30,00030,00030,00030,000              30,00030,00030,00030,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    0000    30,00030,00030,00030,000    0000    30,00030,00030,00030,000              30,00030,00030,00030,000    

รวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนรวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนรวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนรวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนความเขมแข็งชุมชนความเขมแข็งชุมชนความเขมแข็งชุมชน    1,1001,1001,1001,100    90,99090,99090,99090,990    5,4805,4805,4805,480    151,000151,000151,000151,000              160,000160,000160,000160,000    

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    1,1001,1001,1001,100    110,420110,420110,420110,420    5,4805,4805,4805,480    151,000151,000151,000151,000              160,000160,000160,000160,000    
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                                                            

งานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการงานกฬีาและนนัทนาการ                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใคาใคาใคาใชสอยชสอยชสอยชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      การแขงขนักีฬาฟุตบอล 7 คน "ทุงปรงัคพั" 198,729 0 0 0 0 % 0 

      
แขงขนักฬีาตานยาเสพตดิ "ทุงปรงัเกมส" ตลอดถงึการสงนกักฬีา
ไปแขงขนัในระดบัทีส่งูขึน้ และการสงนกักฬีาเขารวมในการ
แขงขนัตางๆ 

245,999 0 0 0 0 % 0 

      โครงการแขงขนักฬีาตานยาเสพติด (ทุงปรงัเกมส) 0 0 0 173,000 -100 % 0 

      โครงการแขงขนักฬีาตานยาเสพติด(ทุงปรงัเกมส) 0 0 163,096 0 0 % 0 

      
โครงการแขงขนักฬีาตานยาเสพติด(ทุงปรงัเกมส)ตลอดถงึการสง
นกักฬีาแขงขนัในระดบัทีส่งูขึน้ 

0 459,657 0 0 0 % 0 

      โครงการแขงขนักฬีาฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพตดิ (ทุงปรงัคพั) 0 0 0 300,000 0 % 300,000 

      โครงการแขงขนักฬีาฟุตบอล 7 คนตานยาเสพตดิ(ทุงปรงัคพั) 0 0 242,900 0 0 % 0 

      โครงการแขงขนักฬีาฟุตบอล7คนตานยาเสพตดิ(ทุงปรงัคพั) 0 248,980 0 0 0 % 0 

      โครงการจดัการแขงขนักฬีาทองถิน่สชิลสมัพนัธ 0 0 0 0 100 % 400,000 

      โครงการสงนกักฬีาเขารวมการแขงขนั 0 0 201,955 197,000 52.28 % 300,000 

      จดังานวนัผูสงูอาย ุ(วนัสงกรานต) 61,650 0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    506,378506,378506,378506,378    708,637708,637708,637708,637    607,951607,951607,951607,951    670,000670,000670,000670,000              1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุกีฬา 46,600 0 49,560 34,000 -100 % 0 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    46,60046,60046,60046,600    0000    49,56049,56049,56049,560    34,00034,00034,00034,000              0000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    552,978552,978552,978552,978    708,637708,637708,637708,637    657,511657,511657,511657,511    704,000704,000704,000704,000              1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    
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        งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน                                                            

        คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง                                                            

    อาคารตาง ๆ               

      โครงการปรบัปรุงหองนํ้าสนามกีฬากลางตาํบลทุงปรงั 30,000 0 0 0 0 % 0 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปการ               

      โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค อบต.ทุงปรงั 0 0 0 326,000 -100 % 0 

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสรางรวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง    30,00030,00030,00030,000    0000    0000    326,000326,000326,000326,000              0000    

รวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุนรวมงบลงทุน    30,00030,00030,00030,000    0000    0000    326,000326,000326,000326,000              0000    

        งบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุนงบเงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 270,000 370,000 400,000 440,000 45.45 % 640,000 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    270,000270,000270,000270,000    370,000370,000370,000370,000    400,000400,000400,000400,000    440,000440,000440,000440,000              640,000640,000640,000640,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    270,000270,000270,000270,000    370,000370,000370,000370,000    400,000400,000400,000400,000    440,000440,000440,000440,000              640,000640,000640,000640,000    

รวมงานกฬีาและนนัทนาการรวมงานกฬีาและนนัทนาการรวมงานกฬีาและนนัทนาการรวมงานกฬีาและนนัทนาการ    852,978852,978852,978852,978    1,078,6371,078,6371,078,6371,078,637    1,057,5111,057,5111,057,5111,057,511    1,470,0001,470,0001,470,0001,470,000              1,640,0001,640,0001,640,0001,640,000    

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      
โครงการจดังานประเพณี วฒันธรรม วนัวิสาขะ แหผาขึน้ถํา้  
(เขาพรง) 

0 49,900 0 0 0 % 0 

      โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 80,000 0 % 80,000 

      
โครงการจดังานประเพณีวฒันธรรม วนัวิสาขะแหผาขึน้ถํา้    
(เขาพรง) 

0 0 68,936 0 0 % 0 

      โครงการจดังานวนัผูสงูอายุ (วนัสงกรานต) 0 0 0 96,000 4.17 % 100,000 

      โครงการจดังานวนัผูสงูอาย(ุวนัสงกรานต) 0 123,628 150,000 0 0 % 0 

      โครงการจดังานฮารีรายอ อดีนิฟิตรี 0 0 40,000 0 0 % 0 

      โครงการวนัเขาพรรษา 0 26,900 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    200,428200,428200,428200,428    258,936258,936258,936258,936    176,000176,000176,000176,000              180,000180,000180,000180,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    0000    200,428200,428200,428200,428    258,936258,936258,936258,936    176,000176,000176,000176,000              180,000180,000180,000180,000    
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        งบเงบเงบเงบเงินอดุหนุนงินอดุหนุนงินอดุหนุนงินอดุหนุน                                                            

        เงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุนเงินอดุหนุน                                                            

    เงนิอดุหนุนสวนราชการ 49,000 38,000 49,000 49,000 0 % 49,000 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 280,000 290,000 290,000 460,000 -4.35 % 440,000 

รวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุนรวมเงนิอดุหนุน    329,000329,000329,000329,000    328,000328,000328,000328,000    339,000339,000339,000339,000    509,509,509,509,000000000000              489,000489,000489,000489,000    

รวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุนรวมงบเงนิอดุหนุน    329,000329,000329,000329,000    328,000328,000328,000328,000    339,000339,000339,000339,000    509,000509,000509,000509,000              489,000489,000489,000489,000    

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่    329,000329,000329,000329,000    528,428528,428528,428528,428    597,936597,936597,936597,936    685,000685,000685,000685,000              669,000669,000669,000669,000    

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการรวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการรวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการรวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    1,181,9781,181,9781,181,9781,181,978    1,607,0651,607,0651,607,0651,607,065    1,655,4471,655,4471,655,4471,655,447    2,155,0002,155,0002,155,0002,155,000              2,309,0002,309,0002,309,0002,309,000    

แผนงานการเกแผนงานการเกแผนงานการเกแผนงานการเกษตรษตรษตรษตร                                                            

งานสงเสริมการเกษตรงานสงเสริมการเกษตรงานสงเสริมการเกษตรงานสงเสริมการเกษตร                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      
โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการดาํเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตาํบลทุงปรงั 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    0000    0000    0000              20,00020,00020,00020,000    

        คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ                                                            

    วสัดุการเกษตร 20,600 12,555 2,430 0 100 % 20,000 

รวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุรวมคาวสัดุ    20,60020,60020,60020,600    12,55512,55512,55512,555    2,4302,4302,4302,430    0000              20,00020,00020,00020,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    20,60020,60020,60020,600    12,55512,55512,55512,555    2,4302,4302,4302,430    0000              44440,0000,0000,0000,000    

รวมงานสงเสรมิการเกษตรรวมงานสงเสรมิการเกษตรรวมงานสงเสรมิการเกษตรรวมงานสงเสรมิการเกษตร    20,60020,60020,60020,600    12,55512,55512,55512,555    2,4302,4302,4302,430    0000              40,00040,00040,00040,000    
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งานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไม                                                            

        งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน                                                            

        คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย                                                            

    
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

              

      โครงการปลูกป าตามแนวพระราชดาํร ิ 0 19,700 0 0 100 % 20,000 

รวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอยรวมคาใชสอย    0000    19,70019,70019,70019,700    0000    0000              20,00020,00020,00020,000    

รวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงานรวมงบดาํเนินงาน    0000    19,70019,70019,70019,700    0000    0000              20,00020,00020,00020,000    

รวมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมรวมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมรวมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไมรวมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไม    0000    19,70019,70019,70019,700    0000    0000              20,00020,00020,00020,000    

รวมแผนงานการเกษตรรวมแผนงานการเกษตรรวมแผนงานการเกษตรรวมแผนงานการเกษตร    20,60020,60020,60020,600    32,25532,25532,25532,255    2,4302,4302,4302,430    0000              60,00060,00060,00060,000    

แผนงาแผนงาแผนงาแผนงานงบกลางนงบกลางนงบกลางนงบกลาง                                                            

งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง                                                            

        งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง                                                            

        งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง                                                            

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 112,362 156,988 122,255 200,000 25 % 250,000 

    เบีย้ยงัชีพผูป วยเอดส 20,000 46,500 58,000 90,000 0 % 90,000 

    สาํรองจาย 368,085 650,900 478,914 270,000 85.19 % 500,000 

    รายจายตามขอผูกพนั 372,000 435,000 326,100 230,000 52.17 % 350,000 

    เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 170,000 187,730 196,840 212,070 18.28 % 250,830 

รวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลาง    1,042,4471,042,4471,042,4471,042,447    1,477,1181,477,1181,477,1181,477,118    1111,182,109,182,109,182,109,182,109    1,002,0701,002,0701,002,0701,002,070              1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    

รวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลาง    1,042,4471,042,4471,042,4471,042,447    1,477,1181,477,1181,477,1181,477,118    1,182,1091,182,1091,182,1091,182,109    1,002,0701,002,0701,002,0701,002,070              1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    

รวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลางรวมงบกลาง    1,042,4471,042,4471,042,4471,042,447    1,477,1181,477,1181,477,1181,477,118    1,182,1091,182,1091,182,1091,182,109    1,002,0701,002,0701,002,0701,002,070              1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    

รวมแผนงานงบกลางรวมแผนงานงบกลางรวมแผนงานงบกลางรวมแผนงานงบกลาง    1,042,4471,042,4471,042,4471,042,447    1,477,1181,477,1181,477,1181,477,118    1,182,1091,182,1091,182,1091,182,109    1,002,0701,002,0701,002,0701,002,070              1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    

รวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงานรวมทุกแผนงาน    
21,748,821,748,821,748,821,748,806.2206.2206.2206.22    28,184,721.3828,184,721.3828,184,721.3828,184,721.38    31,030,929.5131,030,929.5131,030,929.5131,030,929.51 39,000,00039,000,00039,000,00039,000,000              44,000,00044,000,00044,000,00044,000,000    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ัว่ไปรายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ัว่ไป    
        ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                 

องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
อาํเภอ สชิล   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1111ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ 44,000,00044,000,00044,000,00044,000,000    บาทบาทบาทบาท    จายจากรายไดจดัเก็บเองจายจากรายไดจดัเก็บเองจายจากรายไดจดัเก็บเองจายจากรายไดจดัเก็บเอง        หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ                
            อดุหนุนท ั่วไป แยกเป็นอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็นอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็นอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น        

แผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไปแผนงานบรหิารงานท ั่วไป    

    
งานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไปงานบรหิารท ั่วไป    รวมรวมรวมรวม    20,859,87020,859,87020,859,87020,859,870    บาทบาทบาทบาท    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    9,637,0009,637,0009,637,0009,637,000    บาทบาทบาทบาท    

      เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ ายการเมอืงฝ ายการเมอืงฝ ายการเมอืงฝ ายการเมอืง))))    1111    รวมรวมรวมรวม    3,617,0003,617,0003,617,0003,617,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 520,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  และรอง

นายกองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายกองคการบรหิาร       

สวนตาํบล และรองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล       

   
เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 43,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษใหแกนายกองคการบรหิาร            

สวนตาํบล และรองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิาร    
สวนตาํบล 

จาํนวน 87,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบรหิาร     

สวนตาํบล 
      

   
เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 2,924,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนแกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

      เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    1111    รวมรวมรวมรวม    6,020,0006,020,0006,020,0006,020,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 3,200,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานสวนตาํบลของสาํนกังานปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบล 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 150,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว เงนิพเิศษสาํหรบัการสูรบ(พ.ส.ร.) 
คาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนกังานสวนตาํบลของสาํนกังานปลดั 

      

   
เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 160,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล รอง

ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล และหวัหนาสาํนกัปลดัองคการบรหิาร   
สวนตาํบล 

      

   
คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 210,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิคาจางใหแกลูกจางประจาํ ของสาํนกังานปลดัองคการ
บรหิารสวนตาํบล 

      

   
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 2,000,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ และพนกังานท ั่วไป
ของสาํนกังานปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 300,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจางตามภารกจิ และ
พนกังานท ั่วไปของสาํนกังานปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 
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  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    2,750,3702,750,3702,750,3702,750,370    บาทบาทบาทบาท    

      
คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    700,000700,000700,000700,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง        
สวนทองถิน่ จาํนวน 400,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดตางๆ ทีป่ฏบิตังิานใหกบั
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการกระทรวงมหาดไทย 
- คาเบีย้ประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร ฯลฯ 
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวน
ตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสาํนกัปลดัองคการบรหิาร   
สวนตาํบล 
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเงนิรางวลันําจบั (คาปรบัจราจรทางบก) 
  ใหกบัสถานีตาํรวจภูธรสชิล และสถานีตาํรวจทางหลวง 4 จาํนวน 25%
ของคาปรบัท ัง้หมด 
- เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานสวนตาํบลผูไดรบัเงนิเดือน
ถงึข ัน้สูงของอนัดบั 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังานสวน

ตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของสาํนกังานปลดัองคการบรหิาร
สวนตาํบล 

      

   คาเชาบาน จาํนวน 250,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของสาํนกังานปลดั
องคการบรหิารสวนตาํบล 

      

   เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกผูบรหิาร และพนกังานสวน
ตาํบลของสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 

      

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    900,000900,000900,000900,000    บาทบาทบาทบาท    

   รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 400,000 บาท 

      

  - คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 
- คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางในการลางฟิลม อดัรูป จางถาย
เอกสาร การจางเหมาจดัทาํเอกสาร วารสาร และสิง่พมิพตางๆ เพือ่
เผยแพรขอมลูขาวสาร การจางเหมาสือ่วทิยใุนการประชาสมัพนัธขอมลู
ขาวสารตางๆ ขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ตลอดจนการจางเหมา
บรกิารอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
- คาจดัซ้ือหนงัสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล 
- คาจดัทาํประกนัภยัรถยนตขององคการบรหิารสวนตาํบล 
- คารงัวดัทีส่าธารณประโยชน เพือ่การดูแลรกัษาและคุมครองป องกนั
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผนดนิทีป่ระชาชนใชประโยชนรวมกนั
ตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
- คาจางเหมาบคุคลภายนอก/หนวยงานตางๆทาํการอยางใดอยาง
หน่ึง กรณีทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลไมสามารถดาํเนินการเองได 

      

   
รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคารบัรองและเล้ียงรบัรอง และคาใชจายอืน่ในการเล้ียง
รบัรองบคุคลหรือคณะบคุคลทีม่านิเทศนงาน ตรวจงาน ตรวจเยีย่ม หรือ
ทศันะศกึษาดูงาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของในการรวมตอนรบับุคคลหรือ
คณะบุคคล และคาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ เอกชน หรือสวนราชการ
ตางๆ ตลอดจนดาํเนินกจิกรรมอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนตอองคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั หรือการจดังานหรือกจิกรรมตางๆขององคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั 
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รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 300,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้เล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรือ  
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง คณะผูบรหิาร สมาชกิ
สภาฯ และผูปฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่มีสทิธิ ์
เบกิไดตามระเบียบ 
- คาใชจายในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิาร
ทองถิน่ ตลอดจนการเลือกต ัง้ซอม 
- คาของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั คาใชจายในการจดังานหรือ
กจิกรรมตางๆทีม่คีวามจาํเป็นและเหมาะสม 
- คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสาํหรบัพธีิการ 
วนัสาํคญัตางๆตามวาระและโอกาสทีจ่าํเป็น และมีความสาํคญั 
- คาใชจายตามโครงการทศันะศกึษาขององคการบรหิารสวนตาํบล                  
ทุงปรงั สาํหรบัเป็นคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆ
ในการทศันะศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา
ฯ ผูใหญบาน ตลอดจนผูปฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบล       
ทุงปรงั ซึง่มีสทิธิเ์บกิไดตามระเบียบ 
- คาใชจายในการจดังานตางๆซึง่เป็นวนัสาํคญัของทางราชการ เชน 
วนัปิยมหาราช วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ตลอดจนงานพธีิหรือรฐัพธีิ
ตางๆ เป็นตน 
- คาชดเชยคาเสียหาย หรือสนิไหมทดแทน 
- เงนิชวยเหลือพนกังานหรือลูกจางทีต่องหาคดีอาญา 
- และคาใชจายอืน่ๆทีเ่ขาลกัษณะรายจายประเภทน้ี 

      

    
โครงการอาสาสมคัรปกป องสถาบนั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัโครงการอาสาสมคัรปกป อง
สถาบนั เชน คาวสัดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาเชาทีพ่กั คาจางยานพาหนะ คาจาง
เหมาเครือ่งขยายเสียง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    ศนูยขอมูลการจดัซ้ือจดัจางระดบัอาํเภอ จาํนวน 20,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินงานของศูนยขอมูลการจดัซ้ือจดัจาง 
องคการบรหิารสวนตาํบลระดบัอาํเภอสชิล 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมทรพัยสนิ

ตางๆ เชน รถยนต รถจกัรยานยนต เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่ง
พมิพดดี เครือ่งถายเอกสาร และอืน่ๆ 

      

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    860,370860,370860,370860,370    บาทบาทบาทบาท    

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 120,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใช

ตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ เพือ่ใชในสาํนกังานปลดั
องคการบรหิารสวนตาํบล 

      

   วสัดไุฟฟ าและวทิย ุ จาํนวน 30,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสายไฟ ปล ัก๊ไฟ ฟิวส ลาํโพง ไมโครโฟน สายลาํโพง
เสียงตามสาย และอืน่ๆ 

      

   
วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 40,370 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ เพือ่ใชในสาํนกังานองคการบรหิารตาํบล 

      

   
วสัดกุอสราง จาํนวน 40,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสรางทีจ่าํเป็นในการซอมแซม ปรบัปรุงอาคาร

สาํนกังาน อาคารตางๆใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดตามปกต ิและอุปกรณ
อืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
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   วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 100,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง และอืน่ๆทีเ่ขารายจาย
ประเภทน้ี 

      

   
วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 400,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาวสัดุน้ํามนัเช้ือเพลงิและน้ํามนัหลอลืน่ เชน น้ํามนั
เบนซนิ น้ํามนัดีเซล น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ สาํหรบัใชกบั
รถจกัรยานยนต รถยนต รถบรรทุกน้ํา เรือทองแบน เครือ่งตดัหญา และ
เครือ่งจกัรกลขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ตลอดจนรถยนตและ
เครือ่งจกัรกลจากสวนราชการอืน่ หรือเครือ่งจกัรกลจากหนวยงาน
ตางๆ กลุมองคกร หรือของเอกชน ซึง่ใชปฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิาร
สวนตาํบลทุงปรงั หรือใชในการบรรเทาความเดือดรอนตางๆของ
ประชาชนในพ้ืนทีต่าํบลทุงปรงั 

      

   วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร กระดาษ

สี พูกนั แปรง สี ป ายประชาสมัพนัธ ผาแถบสีตางๆ และอืน่ๆทีเ่ขารายจาย
ประเภทน้ี 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 100,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรมและอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในสาํนกังานปลดัองคการบรหิารสวน
ตาํบล 

      

   วสัดอุืน่ จาํนวน 10,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาวสัดุอุปกรณตางๆ ทีไ่มเขาลกัษณะและประเภทตาม
ระเบียบวธีิการงบประมาณ 

      

      
คาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภค    รวมรวมรวมรวม    290,000290,000290,000290,000    บาบาบาบาทททท    

   คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท 
        เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล       

   
คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 20,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล       

   คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาลงทะเบียน คาไปรษณียดวนพเิศษ คาซ้ือ   

ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
      

   
คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาเชาใชคูสายสาํหรบัอนิเตอรเน็ตตาํบล คาเชาใชพ้ืนที ่และ
โดเมนแนม (Domain Name) ของ Website Thungprang.go.th 
 ขององคการบรหิารสวนตาํบลซึง่เปิดบรกิารใหกบัประชาชนท ั่วไปไดเขา
มาใชบรกิารอนิเตอรเน็ตตามโครงการอนิเตอรเน็ตตาํบล ซึง่เป็นการ
ประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบรหิารสวน
ตาํบล 

      

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    8,472,58,472,58,472,58,472,500000000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    รวมรวมรวมรวม    528,500528,500528,500528,500    บาทบาทบาทบาท    

   ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
เกาอีส้าํนกังาน จาํนวน 10,500 บาท 

      

  เพือ่ใชเป็นคาใชจายในการจดัหาเกาอ้ีสาํนกังาน จาํนวน 3 ตวั เป็นเกาอ้ี  
บุหนงัเทียม ชนิดมลีอมีพนกัพงิ มีเทาแขนบุหนงัเทียม ฐานลอเคลือบดวย
โครเมียม สามารถปรบัระดบัสูงตํ่าได ขนาดกวาง ไมนอยกวา 55  
เซนตเิมตร ลกึไมนอยกวา 60 เซนตเิมตร สูงไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร 
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    เครือ่งฉีดน้ําแรงดนัสงู จาํนวน 7,500 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งฉีดน้ําแรงดนัสูง จาํนวน 1 เครือ่ง ขนาดไม
นอยกวา 120 BAR เพือ่ใชในการบาํรุงรกัษารถยนตสวนกลาง และทาํ
ความสะอาดอาคารสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล โดยมรีายละเอียด
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
- เป็นเครือ่งฉีดน้ําแรงดนัสูง ขนาดไมนอยกวา 120 BAR  
- หวัฉีดสามารถปรบัแรงดนัได 
- ปรมิาณน้ําไมนอยกวา 360 ลติรตอช ั่วโมง  
- สายไฟยาวไมนอยกวา 5 เมตร  
- สายฉีดน้ํายาวไมนอยกวา 5.5 เมตร 
(ต ัง้ตามราคาทองตลาด) 

      

    
เครือ่งดดูฝุ น จาํนวน 13,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งดดูฝุ นเพือ่ใชในสาํนกังานองคการบรหิาร   
สวนตาํบล โดยมขีนาดความจุไมนอยกวา 15 ลติรและ 
- สามารถดูดฝุ น หรือสามารถดูดฝุนและน้ําได 
- เป็นราคาพรอมอุปกรณ 
(ต ัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ ของสาํนกังบประมาณ ปี 2558) 

      

    
เครือ่งบนัทกึลายนิ้วมอื จาํนวน 9,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งบนัทกึลายน้ิวมือ เพือ่ควบคุมการเขาและ   
ออกจากการปฏบิตังิานของพนกังานสวนตาํบล รายละเอียด 
- สามารถบนัทกึลายน้ิวมือไดไมนอยกวา 1,000 ลายน้ิวมือ 
- สามารถบนัทกึขอมลูไดไมนอยกวา 50,000 รายการ 
- หนาจอสี ขนาดไมนอยกวา 3 น้ิว 
- ภาพและเสียง เป็นภาษาไทย / องักฤษ 
- Optical Sensor เป็นแบบกระจกครสิตอล  
- สามารถบนัทกึเวลาการทาํงาน พรอมรองรบัระบบ Network 
- สามารถรองรบัการบนัทกึเวลาดวย บตัร และ กด รหสั 
- สามารถดงึขอมูลผาน USB, LAN, USB Thumdrive 

      

    
โตะทาํงานพรอมเกาอี ้ จาํนวน 17,100 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาจดัหาโตะทาํงานพรอมเกาอ้ีสาํหรบัพนกังานสวนตาํบล 
จาํนวน 3 ชุด 

      

   
ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ       

    
ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณกระจายเสยีงทางไกลอตัโนมตัแิบบไรสาย   
(ลูกขาย) จาํนวน 250,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณกระจายเสียงทางไกลอตัโนมตัแิบบ
ไรสาย(ลูกขาย) จาํนวน 5 จุด ไดแก หมูที ่1 หมูที ่3 หมูที ่7 หมูที ่8 และ
หมูที ่12 มรีายละเอียดตามปรมิาณงานและคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
- เป็นชุดเครือ่งรบัวทิยุกระจายเสียงทางไกลอตัโนมตั ิชนิดไรสาย แตละ
จุดประกอบดวย  
1. เครือ่งรบัสญัญาณ ระบบ UHF ความถี ่420.200 MHz  พรอม
ภาคขยายเสียงกาํลงัไมนอยกวา 80 วตัต 
2. เสาอากาศภาครบัยาก ิ3 อีลเิมนท พรอมสายนําสญัญาณ  
3.ชุดจายไฟสาํหรบัภาครบัและขยายเสียง 
4.มเิตอรไฟฟ า ขนาด 2 เฟส (5) แอมป  220 โวท พรอมสายไฟ 
5. ลาํโพงฮอนรน(ทายยูนิทฮอรน) ขนาด 15 น้ิว กาํลงัขบัไมตํ่า
กวา 60 วตัต   4  ดอก ตอ 1 ชุด 
6. อุปกรณยดึตดิภาครบั 
7. เบรคเกอร 10A พรอมกลองพลาสตกิกนัน้ํา 
8. เสาไฟฟ า ยาว 12 เมตร พรอมตดิต ัง้(มาตรฐานการไฟฟ า) 
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   ครุภณัฑคอมพวิเตอร       

    
เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก จาํนวน 34,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก สาํหรบังาน
สาํนกังาน จาํนวน 2 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลกั (2 core) จาํนวน 1 หนวย โดยมคีุณลกัษณะ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีม่ีหนวยความจาํ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB ตองมีความเร็ว 
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรือ 
2) ในกรณีทีม่ีหนวยความจาํ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 3 MB ตองม ี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมลู (Hard disk) ขนาดความจุไมนอย
กวา 500 GB จาํนวน 1 หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
- มีชองเชือ่มตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จาํนวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ 
 Bluetooth 
(เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 

      

    
เครือ่งพมิพ จาํนวน 7,400 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหา เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดาํ จาํนวน 2 เครือ่งๆละ 3,700 บาท 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพวิเตอร ประจาํปี พ.ศ. 2558 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 180,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมครุภณัฑ เชน รถยนต รถบรรทุก

น้ํา รถจกัรยานยนต เรือ
ทองแบน เครือ่งปรบัอากาศ คอมพวิเตอร ตู โตะ ฯลฯ 

      

      
คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง    รวมรวมรวมรวม    7,944,0007,944,0007,944,0007,944,000    บาทบาทบาทบาท    

   
อาคารตาง ๆ       

    
โครงการกอสรางอาคารสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั จาํนวน 7,944,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางอาคารสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
โดยกอสรางอาคาร คสล.2 ช ัน้ ขนาดกวาง 21.00 เมตร ยาว 38 เมตร 
 มีพ้ืนทีใ่ชสอยไมนอยกวา 560 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด พรอมป ายประชาสมัพนัธโครงการ 
จาํนวน 2 ป าย รายละเอียดตามทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงักาํหนด 
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งานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงังานบรหิารงานคลงั    รวมรวมรวมรวม    3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    2,162,0002,162,0002,162,0002,162,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    รวมรวมรวมรวม    2,162,0002,162,0002,162,0002,162,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,200,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานสวนตาํบล ของกองคลงัองคการ

บรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราวใหแก พนกังานสวนตาํบล ของ

กองคลงั 
      

   
เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัผูอาํนวยการกองคลงัองคการบรหิาร

สวนตาํบล 
      

   คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 400,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ ของกองคลงัองคการบรหิาร     

สวนตาํบล 
      

   
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 450,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานตามภารกจิ   

ของกองคลงัองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 40,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ

พนกังานตามภารกจิ ของกองคลงัองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    940,000940,000940,000940,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    430,000430,000430,000430,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง         
สวนทองถิน่ 

จาํนวน 300,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดตางๆ ทีป่ฏบิตังิานใหกบัองคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการกระทรวงมหาดไทย 
- คาประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวน
ตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของกองคลงัองคการบรหิาร       
สวนตาํบล 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังาน     

สวนตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของกองคลงัองคการบรหิาร
สวนตาํบล 

      

   คาเชาบาน จาํนวน 100,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของกอง

คลงั องคการ บรหิารสวนตาํบลซึง่มีสทิธิเ์บกิไดตามระเบยีบ 
      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลของ  

กองคลงั องคการบรหิารสวนตาํบล 
      

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    380,000380,000380,000380,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น  
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ 
- คาจดัซ้ือหนงัสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล 
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รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้
เล้ียง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั และรายจายอืน่ๆในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบลและ
ลูกจางประจาํ และผูปฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบล 

      

    
จดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ จาํนวน 200,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษี และทะเบียนทรพัยสนิ   

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ   
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2550) 

      

    
ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการรวมเป็นคณะกรรมการจดัหา
ตามระเบยีบพสัด ุ

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชในโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการรวม
เป็นคณะกรรมการจดัหาตามระเบียบพสัด ุเชน คาวสัด ุอุปกรณคาตกแตง 
สถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาเชา
ทีพ่กั คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาใชจายอืน่ๆ
ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

   
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิตางๆ ของกอง

คลงั องคการบรหิารสวนตาํบล 
      

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    130,000130,000130,000130,000    บาทบาทบาทบาท    

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆของกองคลงั องคการบรหิาร   

สวนตาํบลทุงปรงั เชน กระดาษ ปากกา แฟ ม ดนิสอ ฯลฯ 
      

   วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 80,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรมและอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในกองคลงั องคการบรหิารสวนตาํบล 
      

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    48,00048,00048,00048,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    รวมรวมรวมรวม    48,00048,00048,00048,000    บาทบาทบาทบาท    

   
ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
เกาอีส้าํนกังาน จาํนวน 7,000 บาท 

      

  เพือ่ใชเป็นคาใชจายในการจดัหาเกาอ้ีสาํนกังาน จาํนวน 2 ตวั เป็นเกาอ้ี  
บุหนงัเทียม ชนิดมลีอมีพนกัพงิ มีเทาแขนบหุนงัเทียม ฐานลอเคลือบดวย
โครเมียม สามารถปรบัระดบัสูงตํ่าได ขนาดกวาง ไมนอย
กวา 55 เซนตเิมตร ลกึไมนอยกวา60 เซนตเิมตร สูงไมนอย
กวา 90 เซนตเิมตร 

      

    
ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานทบึ จาํนวน 13,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาตูเก็บเอกสาร ชนิดบาน
ทบึ (ม ีมอก.) จาํนวน 2 หลงั เพือ่ใชในการจดัเก็บเอกสารดานการเงนิ
และบญัชี รายละเอียด 
- ขนาดภายนอก (กวางxยาวxสูง) มม. 915x457x1830 
- ตู 2 บานเปิด 
- เหล็กแผน SPCC หนา 0.7 มม. 
- ตูเหล็ก 2 บานเปิด มือจบัชนิดบดิ ภายในมชี ัน้ปรบัระดบั 3 อนั 

      

   ครุภณัฑคอมพวิเตอร       

    
เครือ่งพมิพคอมพวิเตอร จาํนวน 8,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งพมิพ องิเจ็ท ชนิดตดิแทงหมกึใน
ตวั จาํนวน 1 เครือ่ง เพือ่ใชในการปฏบิตังิาน ดานงานพสัดุทีร่องรบั    
การปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจางทีต่องดาํเนินการ สแกน และถายเอกสาร   
ดานราคากลาง หรือเอกสารอืน่ๆ รายละเอียด 
- ความสามารถของเครือ่งพมิพ : ปริน้ / สแกน / ถายเอกสาร 
- ถาดป อนกระดาษ สูงสุด 100 แผน 
- ชองป อนเอกสารอตัโนมตัไิดสูงสุด 20 แผน 
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- มีจอ LCD 
- รองรบัการเชือ่มตอ ท ัง้ผาน USB และ Wireless 
- ความเร็วในการพมิพขาว-ดาํไมนอยกวา 33 แผน:นาท ีและไมนอย
กวา 15 แผน:นาท ีสาํหรบัสี 
- ความละเอียดในการพมิพ สูงสุดไมนอยกวา 1,200x6,000 dpi 
(ต ัง้ตามราคาทองตลาด) 

   
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 20,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษา ซอมแซมทรพัยสนิตางๆของกองคลงั       

แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน    

    
งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียังานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั    รวมรวมรวมรวม    336,800336,800336,800336,800    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    180,000180,000180,000180,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    120,000120,000120,000120,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    โครงการปองกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน จาํนวน 60,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลทีส่าํคญั เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปีใหม หรือจาย
เป็นคาวสัดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชา
เต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง เบี้ยเล้ียงสมาชกิ อปพร.คาใชจายอืน่ๆ
ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/ฝึกทบทวน/
ฝึกอบรมชุดกูชีพ กูภยั 

จาํนวน 60,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/
ฝึกอบรม ทบทวน/ฝึกอบรมชุดกูชีพ กูภยั เชน คาวสัด ุอุปกรณ คาตกแตง
สถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาจาง
เหมายานพาหนะ คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาใชจายอืน่ๆที่
จาํเป็น ฯลฯ 

      

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท    

   
วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 60,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัหาวสัดุเครือ่งแตงกายสาํหรบัการปฏบิตังิานดานการ

ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน สมาชกิ อปพร. ชุดกูชีพกูภยั          
เจาพนกังาน เจาหนาที ่หรืออืน่ๆทีเ่กีย่วของ 

      

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    66,80066,80066,80066,800    บาทบาทบาทบาท    

      
คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    รวมรวมรวมรวม    66,80066,80066,80066,800    บาทบาทบาทบาท    

   
ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
ถงัน้ํา จาํนวน 38,800 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาถงัน้ํา แบบไฟเบอรกลาส (พลาสตกิเสรมิแรง)           
มีฝาปิด จาํนวน 4 ลูก รายละเอียด 
- ขนาดทีก่าํหนด เป็นขนาดทีจุ่น้ําไดไมนอยกวา 1,000 ลติร  
- คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภนัฑอุตสาหกรรม 
(ต ัง้ตามเกณฑราคากลางมาตรฐานครุภณัฑ) 

      

    
ป ายตูไฟจราจรมาตรฐาน จาํนวน 28,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาป ายตูไฟจราจร
มาตรฐาน จาํนวน 2 ชุด ประกอบดวยหลอกไฟขาง 2 ชุด แผงกลม
หลอดไฟ 1 ชุด ไฟฉุกเฉินสีแดง 1 ดวง แผงป ายพ้ืนขาวสะทอนแสง 
 ตวัหนงัสือสติก๊เกอรธรรมดาร บน-ลาง ปล ัก๊ไฟปิด-เปิดสาํหรบั      
ไฟฉุกเฉินสีแดง 1 ชุด 
    - ความสูง 156 ซม. x กวาง 100 ซม. 
   - ไฟหมุนขนาด 4.8 น้ิว 10 วตัต 
    - ไฟนีออนขนาด 36 วตัต ดานละ 1 หลอด 
    - โครงเหล็กพนดวยสีอคริคิ ขาวตดัแดง 
    - แผนป ายหยุดตรวจขนาด 45x45 ซม. ตดิสญัลกัษณหยดุตรวจดวย
สติก๊เกอรสะทอนแสง 3M 
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    - แผนเหล็กใสชือ่หนวยงานขนาด 69x15 ซม. 
    - สายไฟยาวไมนอยกวา 20 เมตร 
    - ลอขนาด 8 น้ิว 4 ลอ 
    ตามราคาทองตลาดเน่ืองจากไมมีกาํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑประจาํปี 

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    90,00090,00090,00090,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    90,00090,00090,00090,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 90,000 บาท 

      
  อุดหนุนศูนยรวมรกัษาความสงบเรียบรอยตาํบลทุงปรงั  

- เพือ่จายสาํหรบัการดาํเนินงานและกจิกรรมตางๆของศูนยรวมรกัษา
ความสงบเรียบรอยตาํบลทุงปรงั 

      

แผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษาแผนงานการศกึษา    

    
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา    รวมรวมรวมรวม    1,575,2001,575,2001,575,2001,575,200    บาทบาทบาทบาท    

  งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    รวมรวมรวมรวม    1,109,0001,109,0001,109,0001,109,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 700,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแกพนกังานสวนตาํบล ของกองการศกึษา ศาสนา

และวฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนกังานสวนตาํบล ของ

กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการบรหิารสวน 
      

   เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 39,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหแกผูอาํนวยการกองการศกึษา ศาสนา

และวฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 250,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานจางตาม
ภารกจิ ของกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการบรหิารสวน
ตาํบล ตลอดถงึคาตอบแทนสวนตางเงนิอุดหนุนของกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่สาํหรบัคาตอบแทนพนกังานจางตาํแหนงผูชวยครู    
ผูดูแลเด็ก 

      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ
พนกังานตามภารกจิ ของกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการ
บรหิารสวนตาํบล ตลอดถงึคาครองชีพชั่วคราวสวนตางเงนิอุดหนุนของ
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่สาํหรบัคาตอบแทนพนกังานจางตาํแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

      

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    440,000440,000440,000440,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    250,000250,000250,000250,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดตางๆ ทีป่ฏบิตังิานใหกบั
องคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการกระทรวงมหาดไทย 
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวน
ตาํบล ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของกองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบล 
- เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานสวนตาํบลผูไดรบัเงนิเดือน
ถงึข ัน้สูงของอนัดบั 
- และรายจายอืน่ๆ ทีเ่ขาลกัษณะรายจายประเภทน้ี 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังานสวน

ตาํบล และพนกังานจางของกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการ
บรหิารสวนตาํบล 
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   คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของกอง

การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกผูบรหิาร และพนกังานสวน

ตาํบลของกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    130,000130,000130,000130,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 
- คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางในการลางฟิลม อดัรูป จางถาย
เอกสาร การจางเหมาจดัทาํเอกสาร วารสาร และสิง่พมิพตางๆ เพือ่
เผยแพรขอมลูขาวสาร การจางเหมาสือ่วทิยใุนการประชาสมัพนัธขอมลู
ขาวสารตางๆ  ตลอดจนการจางเหมาบรกิารอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 

      

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้เล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรือ   
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง และอืน่ๆทีเ่ขาลกัษณะ
รายจายประเภทน้ี 

      

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท    

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใช

ตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ เพือ่ใชในกอง
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร กระดาษ

สี พูกนั แปรง สี ป ายประชาสมัพนัธ ผาแถบสีตางๆ และอืน่ๆทีเ่ขารายจาย
ประเภทน้ี 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรมและอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชใน กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 

      

  
งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    26,20026,20026,20026,200    บาทบาทบาทบาท    

      
คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    รวมรวมรวมรวม    26,20026,20026,20026,200    บาทบาทบาทบาท    

   ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
เกาอีส้าํนกังาน จาํนวน 3,500 บาท 

      

  เพือ่ใชเป็นคาใชจายในการจดัหาเกาอ้ีสาํนกังาน จาํนวน 1 ตวั เป็นเกาอ้ี   
บุหนงัเทียม ชนิดมลีอมีพนกัพงิ มีเทาแขนบุหนงัเทียม ฐานลอเคลือบดวย
โครเมียม สามารถปรบัระดบัสูงตํ่าได ขนาดกวาง ไมนอย
กวา 55 เซนตเิมตร ลกึไมนอยกวา 60 เซนตเิมตร สูงไมนอย
กวา 90 เซนตเิมตร 

      

    
โตะทาํงานพรอมเกาอี ้ จาํนวน 5,700 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัหาโตะทาํงานพรอมเกาอ้ีสาํหรบัพนกังานสวน

ตาํบล จาํนวน 1 ชุด 
      

   ครุภณัฑคอมพวิเตอร       

    
เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก จาํนวน 17,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก สาํหรบังาน
สาํนกังาน จาํนวน 1 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
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หลกั (2 core) จาํนวน 1 หนวย โดยมคีุณลกัษณะ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดงัน้ี 
1) ในกรณีทีม่ีหนวยความจาํ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB ตองมีความเร็ว 
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรือ 
2) ในกรณีทีม่ีหนวยความจาํ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 3 MB ตองม ี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมลู (Hard disk) ขนาดความจุไมนอย
กวา 500 GB จาํนวน 1 หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
- มีชองเชือ่มตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จาํนวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
(เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 

    
งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษางานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา    รวมรวมรวมรวม    6,704,0006,704,0006,704,0006,704,000    บาทบาทบาทบาท    

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    3,880,0003,880,0003,880,0003,880,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    1,910,0001,910,0001,910,0001,910,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก จาํนวน 150,000 บาท 

      
  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิเชน คาวสัด ุอุปกรณ     

คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท 
คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการสงเสรมิการศกึษาเพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียน จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายตางๆในการดาํเนินโครงการสงเสรมิการศกึษา 
เพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียน เชน คาวสัดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที ่
 คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่ง
ขยายเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนวทิยากร คาใชจายอืน่ๆ 
ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายตางๆในการจดัโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 
เด็กปฐมวยั เชน คาวสัดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั 
 คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่ง
ขยายเสียง คาตอบแทนพธีิกร คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,680,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัใหกบัศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคการ
บรหิารสวนตาํบลทุงปรงั อตัรามื้อละ 20 บาท ตอคนตอวนั ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถุินายน 
2558 

      

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    1,970,0001,970,0001,970,0001,970,000    บาทบาทบาทบาท    

   คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,970,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ(นม)ใหแกเด็กเล็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
ในความรบัผดิชอบขององคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั อตัราจดัสรร 
คนละ 7.37 บาท ตอคนตอวนั จาํนวน 280 วนั 
- เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ(นม)ใหแกเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.)ในพ้ืนทีอ่งคการบรหิาร 
สวนตาํบลทุงปรงั อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาท ตอคนตอวนั 
จาํนวน 260 วนั ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด  
ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่ 5 มถุินายน 2558 ท ัง้น้ี จะเบกิจาย
ตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
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  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    2,824,0002,824,0002,824,0002,824,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 2,824,000 บาท 

      

  อุดหนุนคาอาหารกลางวนัใหกบัโรงเรียนตางๆในตาํบลทุงปรงั 
เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัใหกบัเด็กนกัเรียนระดบักอนประถมศกึษา
และระดบัประถมศกึษาของโรงเรียนตางๆในเขตพ้ืนทีอ่งคการบรหิาร 
สวนตาํบลทุงปรงั อตัรามื้อละ 20 บาท ตอคนตอวนั  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5  
มถุินายน 2558 

      

แผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุแผนงานสาธารณสขุ    

    
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    60,00060,00060,00060,000    บาทบาทบาทบาท    

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุน้ํามนัเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั

ดีเซล เพือ่ใชกบัเครือ่งพนหมอกควนั และผสมสารเคมีในการฉีดพน
ยุง เพือ่ป องกนัโรคไขเลือดออก โรคชคิุนกุนยา และโรคอืน่ๆทีเ่กีย่วของ 

      

   
วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 40,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาใชจายในการป องกนัโรคพษิสุนขับาในสุนขั
,แมว คุมกาํเนิดในสุนขั,แมว ตอนสุนขั,แมว และการประชาสมัพนัธให
ความรูเรือ่งโรคพษิสุนขับา ป องกนัโรคปากและเทาเป่ือยในโคและ
กระบือ ตลอดจนโรคระบาดในสตัวอืน่ๆ แกประชาชน 
- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัซ้ือหนากากป องกนัโรคตดิตอ เจลลางมือ 
 แอลกอฮอล หรือวสัดุอืน่ๆทีใ่ชป องกนั บรรเทาหรือระงบัโรคตดิตอ
ตางๆ ตลอดจนวสัดุอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
- เพือ่จายเป็นคาเคมีภณัฑ น้ํายาฉีดยุง เพือ่ใชซ้ือเคมีภณัฑในการพน
หมอกควนั ตลอดจนวสัดุอุปกรณตางๆในการป องกนัและทาํลายยุงลาย 
ในหมูบานตางๆ ของตาํบลทุงปรงั 

      

  
งบเงนิอุดงบเงนิอุดงบเงนิอุดงบเงนิอุดหนุนหนุนหนุนหนุน    รวมรวมรวมรวม    240,000240,000240,000240,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    240,000240,000240,000240,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิอดุหนุนเอกชน จาํนวน 240,000 บาท 

      

  อุดหนุนกจิการดานสาธารณสุขใหกบัศูนยสาธารณสุขมลูฐานประจาํ
หมูบาน 
- เพือ่สนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสุขหมูบานละ 15,000 บาท 
จาํนวน 16 หมูบาน เพือ่ใหอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.)
ดาํเนินการในกจิกรรมตางๆ เชน การพฒันาศกัยภาพดาน
สาธารณสุข การแกไขปญัหาสาธารณสุขในเรือ่งตางๆ การจดับรกิาร
สุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)หรือกจิกรรม
อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัการสาธารณสุข 

      

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน    

    
งางางางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนนบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนนบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชนนบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน    รวมรวมรวมรวม    2,730,3002,730,3002,730,3002,730,300    บาทบาทบาทบาท    

  
งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    รวมรวมรวมรวม    1,332,0001,332,0001,332,0001,332,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืนเงนิเดอืน    ((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    รวมรวมรวมรวม    1,332,0001,332,0001,332,0001,332,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 800,000 บาท 

        เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานสวนตาํบล ของกองชาง       

   
เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 40,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนกังานสวนตาํบล  

ของกองชาง 
      

   เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงใหกบัผูอาํนวยการกองชางองคการบรหิาร

สวนตาํบล 
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   คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 400,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานตามภารกจิ  

ของกองชางองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราว ใหกบัพนกังานจางท ั่วไป และ

พนกังานตามภารกจิ ของกองชางองคการบรหิารสวนตาํบล 
      

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    รวมรวมรวมรวม    360,000360,000360,000360,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

จาํนวน 250,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น  
- คาปฏบิตังิานในการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา และคาตรวจงาน
จาง/พสัดุโครงการตางๆใหกบัคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวด
ราคาและคณะกรรมการตรวจการจาง/ตรวจรบัพสัด ุตลอดจน
คณะกรรมการชุดตางๆทีป่ฏบิตังิานใหกบัองคการบรหิารสวนตาํบล 
ทุงปรงั ซึง่ไดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนงัสือส ั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
- คาประโยชนตอนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหกบัพนกังานสวนตาํบล และ
พนกังานจางของกองชางองคการบรหิารสวนตาํบล 

      

   คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหกบัพนกังาน

สวนตาํบล และพนกังานจางของกองชางองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
      

   คาเชาบาน จาํนวน 80,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลของกองชางองคการ

บรหิารสวนตาํบลซึง่มีสทิธิเ์บกิไดตามระเบียบ 
      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบลของกอง

ชางองคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่มีสทิธิเ์บกิไดตามระเบียบ 
      

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    180,000180,000180,000180,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ 
- คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางในการลางฟิลม อดัรูป จางถายเอกสาร  
- คาจดัซ้ือหนงัสือ วารสาร ระเบียบ ขอกฎหมายในการปฏบิตังิานของ
องคการบรหิารสวนตาํบล 
- คาจางเหมาบคุคลภายนอกทาํการอยางใดอยางหน่ึง เชน คาจางรถ
เกรด รถบด รถตกั รถขุด การตดิต ัง้และซอมแซมไฟฟ าสาธารณะของ
ตาํบลทุงปรงั คาจางออกแบบ เขียนแบบ และการจางเหมาอืน่ๆทีเ่ขา
รายจายประเภทน้ี 

      

   รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ       

    การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็น 
- คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบีย้เล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง และอืน่ๆทีเ่ขาลกัษณะ
รายจายประเภทน้ี 

      

   คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิ และ
สิง่กอสราง เชน เครือ่งคอมพวิเตอร กลองถายภาพดจิติอล กลอง
ระดบั รวมตลอดจนบอบาดาล ระบบประปา ซอมผวิจราจร ถนน 
ทุกประเภท และทรพัยสนิอืน่ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
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คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    610,000610,000610,000610,000    บาทบาทบาทบาท    

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆของกองชางองคการบรหิาร 

สวนตาํบล เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ ม เครือ่งมือเขียนแบบ ฯลฯ 
      

   วสัดไุฟฟ าและวทิย ุ จาํนวน 200,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าภายในสาํนกังานและไฟฟ าแสงสวาง

สาธารณะ เชน หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟิวส ปล ัก๊ไฟฟ า บลัลาส 
สตารทเตอร ตลอดจนวสัดุทีเ่กีย่วของกบัรายจายประเภทน้ี 

      

   
วสัดกุอสราง จาํนวน 300,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสราง เชน หนิคลุก ลูกรงั หนิผ ุยางมะตอย  

ทอน้ํา อุปกรณประปา และอืน่ๆทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง และอืน่ๆทีเ่ขารายจาย

ประเภทน้ี 
      

   วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร กระดาษ

สี ฟิลม พูกนั แปรง สี ป ายประชาสมัพนัธ ป ายแนวเขตควบคมุ
อาคาร ป ายจราจร ป ายชือ่ 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม และอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร เพือ่ใชในกองชางองคการบรหิารสวนตาํบล 
ทุงปรงั 

      

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    248,300248,300248,300248,300    บาทบาทบาทบาท    

      
คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    รวมรวมรวมรวม    148,300148,300148,300148,300    บาทบาทบาทบาท    

   
ครุภณัฑสาํนกังาน       

    
เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บทีีย ู

จาํนวน 44,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัหาเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน(มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีีย ูมีคุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี 
1) ราคาทีก่าํหนดเป็นราคาทีร่วมคาตดิต ัง้ 
2) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการทาํความเย็นขนาดไมนอย
กวา 36,000 บีทีย ูตองไดรบัการรบัรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ าเบอร 5 
3) ตองเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบสาํเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกนั 
4) เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุนละออง 
 และสามารถถอดลางทาํความสะอาดได 
5) มีความหนวงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร 
7) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดงัน้ี สวติช 1 ตวั 
ทอทองแดงไปกลบัหุมฉนวน และสายไฟ 
8) พรอมอุปกรณอืน่ๆทีเ่กีย่วของ 
ต ัง้ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ ของสาํนกังบประมาณ 

      

   ครุภณัฑคอมพวิเตอร       

    
เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึ (INKJET Printer) จาํนวน 4,300 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพแบบฉีด
หมกึ (INKJET Printer) จาํนวน 1 เครือ่ง 
โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
-มีความละเอียดในการพมิพขาวดาํไมนอยกวา1, 200x1, 200 dpi 
-มีความละเอียดในการพมิพสีไมนอยกวา4, 800x1, 200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา30 หนาตอนาที
หรือ 15 ภาพตอนาท ี
-มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา20 หนาตอนาทีหรือ 10 ภาพตอ
นาท ี
-มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบParallel หรือUSB 2.0 หรือดีกวา
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จาํนวนไมนอยกวา 1ชอง 
-สามารถใชไดกบัA4, Letter, Legal และCustom โดยถาดใสกระดาษ
ไดไมนอยกวา100 แผ?น 

   
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑทีด่นิและ
สิง่กอสราง เชน บอบาดาล ระบบประปา ซอมผวิจราจรถนนทุก
ประเภท และทรพัยสนิอืน่ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิน่สายตางๆ
ทีไ่ดรบัการถายโอน 

      

      
คาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสรางคาทีด่นิและสิง่กอสราง    รวมรวมรวมรวม    100,000100,000100,000100,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง       

    
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 100,000 บาท 

      

  - เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑทีด่นิและ
สิง่กอสราง เชน บอบาดาล ระบบประปา ซอมผวิจราจรถนนทุก
ประเภท และทรพัยสนิอืน่ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี 
- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมถนนทางหลวงทองถิน่สายตางๆ
ทีไ่ดรบัการถายโอน 

      

    
งานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนนงานไฟฟ าถนน    รวมรวมรวมรวม    4,374,0004,374,0004,374,0004,374,000    บาทบาทบาทบาท    

  งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    รวมรวมรวมรวม    4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาทีด่นิแลคาทีด่นิแลคาทีด่นิแลคาทีด่นิและสิง่กอสรางะสิง่กอสรางะสิง่กอสรางะสิง่กอสราง    รวมรวมรวมรวม    4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000    บาทบาทบาทบาท    

   
คากอสรางสิง่สาธารณูปการ       

    
โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาดนิทงึ หมูที ่1- หมูที ่ 9  ตาํบล  
ทุงปรงั 

จาํนวน 1,549,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคสล. สายเขาดนิทงึ หมูที ่1 - หมูที ่9   
กวาง 4 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีรมิาณพ้ืนที ่     
ไมนอยกวา 2,060 ตารางเมตร กอสรางรางระบายน้ําตวัวีและตวัยูความ
ยาวรวมไมนอยกวา 515 เมตร ตามแบบอบต.ทุงปรงักาํหนดกาํหนดและ
ตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธโครงการ 2 ป าย และป ายชือ่ซอย 1 ป าย  

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายถวลิ - บานนายโอภาส หมูที ่
5 ตาํบลทุงปรงั 

จาํนวน 319,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคสล.สายบานนายถวลิ – บานนายโอภาส 
หมูที ่5 กวาง 4 เมตร ยาว160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมปีรมิาณพ้ืนที่
ไมนอยกวา640 ตารางเมตรไหลทางหนิคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ 
อบต.ทุงปรงั 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานอาจารยสนุนัท หมูที ่13 ตาํบล  
ทุงปรงั จาํนวน 300,000 บาท 

      

  เพือ่ใชเป็นคากอสรางถนน คสล.สายบานอาจารยสุนนัท หมูที ่13  
กวาง 5 เมตร ยาว 118  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีรมิาณพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา 590 ตารางเมตรไหลทางหนิคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ทุงปรงักาํหนดและตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธโครงการ 2 ป าย และ
ป ายชือ่ซอย 1 ป าย 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล.สายผูใหญศรี-อาจารยจติเจตน หมูที ่12  
ตาํบลทุงปรงั จาํนวน 497,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายผูใหญศรี-อาจารยจติเจตนหมูที ่12 
กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีรมิาณพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา 1,000 ตารางเมตร  ไหลทางหนิคลุกขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบอบต.ทุงปรงักาํหนดและตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธโครงการ 
 2 ป าย และป ายชือ่ซอย 1 ป าย 

      

    
โครงการกอสรางทางน้ําลน หมูที ่14 ตาํบลทุงปรงั จาํนวน 298,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางทางน้ําลน หมูที ่14 ตาํบลทุงปรงักวาง 4 เมตร 
 ยาว 30 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มนอยกวา 120 ตารางเมตรพรอมวาง
ทอ จาํนวน 45ทอน ตามแบบ อบต.กาํหนด และตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธ 
โครงการ 2 ป าย 
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โครงการกอสรางหอถงัเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเมตร  
หมูที ่2 ตาํบลทุงปรงั 

จาํนวน 967,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคากอสรางหอถงัเหล็กทรงแชมเปญ หมูที ่2 ขนาดความจุ   
ไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร เดนิทอแมน PVC ช ัน้ 8.5 ยาว1,000 
 เมตร ตามแบบ อบต. กาํหนดและตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธโครงการ 
 2 ป าย 

      

    
โครงการขดุลอกคลองวงัเข(คลองทาควาย) หมูที ่9 ตาํบลทุงปรงั จาํนวน 144,000 บาท 

      

  เพือ่จายเป็นคาขดุลอกคลองวงัเข(คลองทาควาย) หมูที ่9 โดยทาํการขดุ
ลอกคลอง ระยะทาง100เมตร ลกึ1.5 เมตร หรือมปีรมิาณดนิขุดไมนอย
กวา  4,440.78 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.ทุงปรงั กาํหนดและตดิต ัง้ป าย
ประชาสมัพนัธโครงการ 2 ป าย 

      

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิเงนิเงนิเงนิอดุหนุนอดุหนุนอดุหนุนอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    300,000300,000300,000300,000    บาทบาทบาทบาท    

   เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 300,000 บาท 

      

  อุดหนุนใหแกการไฟฟ าสวนภมูภิาค สาขาสชิล 
- เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้ไฟฟ าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ า หรืออืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของในตาํบลทุงปรงั ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 2916 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2553 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

    
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชนงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน    รวมรวมรวมรวม    160,000160,000160,000160,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    130,000130,000130,000130,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    130,000130,000130,000130,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการจดักจิกรรมสงเสรมิการเล้ียงไก เชงิเศรษฐกจิ จาํนวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จายในการจดักจิกรรมสงเสรมิอาชีพการเล้ียงไก เชงิเศรษฐกจิ เป็นคา

จดันิทรรศการ การใหความรู การประกวด คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ หรือ
อืน่ๆทีเ่กีย่วของ 

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน จาํนวน 80,000 บาท 

      
  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบั

ประชาชน เชน คาวสัดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งดืม่ คาตอบแทน 

      

    
โครงการสนบัสนุนการจดัแผนชุมชนและประชาคมหมูบาน จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่เป็นคาใชจายในโครงการสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชนและ

ประชาคมหมูบานตาํบลทุงปรงั 
      

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    30,00030,00030,00030,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 30,000 บาท 

      
  อุดหนุนกลุมอาชีพประมง หมูที ่7 บานปลายทอน ตาํบลทุงปรงั เพือ่

พฒันาอาชีพของประชาชน 
      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    

    
งานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการงานกีฬาและนนัทนาการ    รวมรวมรวมรวม    1,640,0001,640,0001,640,0001,640,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ       

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

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการแขงขนัฟตุบอล7คนตานยาเสพตดิ  
(ทุงปรงัคพั คร ัง้ที ่11) ประจาํปี 2559 เชน คาวสัด ุอุปกรณ เงนิรางวลั 
คาตกแตงสถานที ่คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น 
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    โครงการจดัการแขงขนักีฬาทองถิน่สชิลสมัพนัธ จาํนวน 400,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัแขงขนักีฬาทองถิน่สชิลสมัพนัธ คร ัง้ที ่6 
ประจาํปี 2559 เชน คาวสัด ุอุปกรณ เงนิรางวลั คาตกแตงสถานที ่
คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาตอบแทนกรรมการตดัสนิ คาจางเหมา
ตางๆ และคาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น 

      

    
โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั จาํนวน 300,000 บาท 

      

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

      

  
งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    640,000640,000640,000640,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    640,000640,000640,000640,000    บาทบาทบาทบาท    

   เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 640,000 บาท 

      

  - อุดหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกทีท่าํการปกครองอาํเภอสชิล ต ัง้ไว 
 20,000 บาท 0 
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาอาํเภอ และจดัสงนกักีฬา  
      ไปแขงขนัในระดบัทีสู่งขึน้ 0 
- อุดหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนวดัถํา้เทยีนถวาย 
  ต ัง้ไว 80,000 บาท 0 
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาวอลเลยบอล 
        (วดัถํา้คพั)ตลอดถงึการสงเขาแขงขนัในระดบัทีสู่งขึน้ของโรงเรียน       
วดัถํา้เทียนถวาย  
- อุดหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนสชิลคุณาธารวทิยา 
  ต ัง้ไว 500,000 บาท 0 
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬากรีฑานกัเรียน และ   
        ประชาชน(ทุงปรงัเกมส) ของในเขตตาํบลทุงปรงั 0 
- อุดหนุนกจิการดานการกีฬา ใหแกโรงเรียนวดัชนาราม ต ัง้
ไว 40,000 บาท 0 
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาฟตุบอลนกัเรียน         
       (หนองเตาคพั)ของโรงเรียนวดัชนาราม 0 

      

    
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่    รวมรวมรวมรวม    669,000669,000669,000669,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    180,000180,000180,000180,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    180,000180,000180,000180,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัลอยกระทง เชน คาวสัดุอุปกรณ คา
ตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาเชา
เต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายอืน่ๆ
ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการจดังานวนัผูสงูอายุ (วนัสงกรานต) จาํนวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัผูสูงอาย ุ(วนัสงกรานต) เชน คาวสัดุ
อุปกรณ คาตกแตงสถานที ่เงนิรางวลั คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครือ่งดืม่ คาเชาเต็นท คาจางเหมาเครือ่งขยายเสียง คาตอบแทน
กรรมการ คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
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  งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    รวมรวมรวมรวม    489,000489,000489,000489,000    บาทบาทบาทบาท    

      
เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุน    รวมรวมรวมรวม    489,000489,000489,000489,000    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 49,000 บาท 

      

  - อุดหนุนกจิการดานประเพณีและวฒันธรรม ใหแกทีท่าํการปกครอง
อาํเภอสชิล เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานรฐัพธีิ งานพธีิ และงาน
ประเพณีตางๆ ดงัน้ี 
     - การจดังานวนัปิยมหาราช เป็นเงนิ 1,000 บาท 
     - การจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาพระบรมราชนีินาถ 
เป็นเงนิ 5,000 บาท 
     - การจดังานพระราชพธีิวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช 
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
     - การจดังานประเพณีชกัพระ เป็นเงนิ 20,000 บาท 
     - การแหหมรฺบัเดือนสบิ เป็นเงนิ 10,000 บาท 
     - การจดังานมาฆบชูาแหผาขึน้ธาต ุเป็นเงนิ 3,000 บาท 

      

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 440,000 บาท 

      

  - อุดหนุนการจดังานวนัวสิาขบูชาแหผาขึน้ถํา้ (เขาพรง) ใหกบั
คณะกรรมการหมูบาน หมูที ่15 ตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 100,000 บาท 
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานวนัวสิาขบูชาแหผาขึน้ถํา้(เขาพรง)  
- อุดหนุนการจดังานฮารีรายอ อีดลิฟิตรี ใหกบัมสัยดิดารุลอามาน (บาน
ปลายทอนเหนือ) และมสัยดิอลัมุฮมัมะดียะฮ (บานปลายทอนใต) ต ัง้
ไว 50,000 บาท  
      - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดังานฮารีรายอ อีดลิฟิตรี 
- อุดหนุนกจิการดานศาสนา ใหกบัมสัยดิดารุลอามาน (บานปลายทอน
เหนือ) ต ัง้ไว 40,000 บาท 
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมจรยิธรรมภาคฤดูรอนใหกบัเยาวชน 
- อุดหนุนกจิการดานศาสนา ใหกบัมสัยดิอลัมุฮมัมะดียะฮ (บานปลายทอน
ใต) ต ัง้ไว 40,000 บาท 
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมจรยิธรรมภาคฤดูรอนใหกบัเยาวชน 
- อุดหนุนวดัในตาํบลทุงปรงัในการจดัทาํเรือพนมพระ ต ัง้ไว 210,000บาท 
     - เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัทาํเรือพนมพระ เพือ่รวมในการชกัพระ
ประจาํปีของอาํเภอสชิล ใหกบัวดัตางๆในตาํบลทุงปรงั ดงัน้ี 
        วดัถํา้เทียนถวาย เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดัปณัณาราม เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดัชนาราม เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดัดอนนนท เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดักุมแป เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดัมณีประสทิธิ ์เป็นเงนิ 30,000 บาท 
        วดัเขาเกียรต ิเป็นเงนิ 30,000 บาท 

      

        
 

      

แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร    

    
งานสงเสรมิการเกษตรงานสงเสรมิการเกษตรงานสงเสรมิการเกษตรงานสงเสรมิการเกษตร    รวมรวมรวมรวม    40,00040,00040,00040,000    บาทบาทบาทบาท    

  งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    40,00040,00040,00040,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ       

    
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของศนูยถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตาํบลทุงปรงั 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยทีางการ
เกษตรตาํบลทุงปรงั ตลอดถงึการจดัฝึกอบรมและศกึษาดูงานของ
คณะกรรมการศนูยถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรตาํบลทุง
ปรงั เชน คาวสัดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คาจางเหมายานพาหนะ คาจางเหมา
เครือ่งขยายเสียง คาใชจายอืน่ๆทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
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คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท    

   
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เชน จอบ เสียม บุงกี ๋มีด พรา และ

อืน่ๆทีเ่กีย่วของ 
      

    
งานอนุรกัษแหลงน้ําและป าไมงานอนุรกัษแหลงน้ําและป าไมงานอนุรกัษแหลงน้ําและป าไมงานอนุรกัษแหลงน้ําและป าไม    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท    

  
งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท    

      
คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    รวมรวมรวมรวม    20,00020,00020,00020,000    บาทบาทบาทบาท    

   
รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อืน่ๆ 

      

    โครงการปลูกป าตามแนวพระราชดาํร ิ จาํนวน 20,000 บาท 

      
  - เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป า ปลูกหญาแฝก ตลอดจนปลูก

ตนไมตามแนวพระราชดาํร ิในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม 

      

แผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง    

    
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    บาทบาทบาทบาท    

  งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    บาทบาทบาทบาท    

      
งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    รวมรวมรวมรวม    1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    บาทบาทบาทบาท    

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 250,000 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมสาํหรบัพนกังานจางของ

องคการบรหิารสวนตาํบล 
      

   เบีย้ยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 90,000 บาท 

      
  เพื่อจายเป็นเงนิยงัชีพใหแกผูป วยโรคเอดสที่มีเอกสารรบัรองจากแพทย

ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั 
      

   สาํรองจาย จาํนวน 500,000 บาท 

      

  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกบัสาธารณภยัหรือจําเป็น เพื่อบําบดัความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมโดยตรง และเพื่อจายกรณีจําเป็นซึง่
งบประมาณรายจายประจําปีมไิดต ัง้จายไวเป็นการเฉพาะ หรือต ัง้จายไว
ไมเพียงพอแตมีความจาํเป็นตองจาย 

      

   รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 350,000 บาท 

      

  - เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 300,000 บาท 
     - เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลทุงปรงัใน
การดาํเนินกจิกรรมหรือโครงการตางๆของกองทุนฯ 
- เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลทุงปรงั ต ัง้ไว 50,000 บาท 
     - เพือ่จายเป็นเงนิสมทบในการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชน
ตาํบลทุงปรงั 

      

   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 250,830 บาท 

      
  เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน

ทองถิน่ (กบท.) 
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งบงบงบงบ////หมวดหมวดหมวดหมวด////ประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจาย    แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน    แผนงานงแผนงานงแผนงานงแผนงานง    
บกลางบกลางบกลางบกลาง    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา

วฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    

แผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสราง
ความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็ง
ของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน    

แผนงแผนงแผนงแผนงานเคหะานเคหะานเคหะานเคหะ
และชุมชนและชุมชนและชุมชนและชุมชน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
สาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุข    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
รกัษาความรกัษาความรกัษาความรกัษาความ
สงบภายในสงบภายในสงบภายในสงบภายใน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไป    

รวมรวมรวมรวม    

งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    งบกลางงบกลางงบกลางงบกลาง    

รายจายตามขอผูกพนั 350,000                 350,000 

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 90,000                 90,000 

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 250,000                 250,000 

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 250,830                 250,830 

สาํรองจาย 500,000                 500,000 

งบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากรงบบุคลากร    

เงนิเดือน เงนิเดือน เงนิเดือน เงนิเดือน     
((((ฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมืองฝ ายการเมือง))))    

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก                 43,000 43,000 

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่                 2,924,000 2,924,000 

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บรหิารสวนตาํบล 

                87,000 87,000 

เงนิเดือนนายก/รองนายก                 520,000 520,000 

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก                 43,000 43,000 

เงนิเดือน เงนิเดือน เงนิเดือน เงนิเดือน     
((((ฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํฝ ายประจาํ))))    

คาตอบแทนพนกังานจาง         400,000   
250,00

0 
  2,450,000 3,100,000 

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน         40,000   20,000   180,000 240,000 

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง         50,000   
100,00

0 
  340,000 490,000 

เงนิเดือนพนกังาน         800,000   700,00
0 

  4,400,000 5,900,000 

คาจางลูกจางประจาํ                 610,000 610,000 

เงนิประจาํตาํแหนง         42,000   39,000   202,000 283,000 

งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    

คาตอคาตอคาตอคาตอบแทนบแทนบแทนบแทน    

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร         10,000   10,000   50,000 70,000 

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

        250,000   200,00
0 

  700,000 1,150,000 

คาเชาบาน         80,000   30,000   350,000 460,000 

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ         20,000   10,000   30,000 60,000 

คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บรกิาร         100,000   
100,00

0   500,000 700,000 

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ                 30,000 30,000 

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจาย
หมวดอืน่ๆ 

                    

การปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ         50,000   30,000   330,000 410,000 

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

โครงการจดัการแขงขนักีฬาทองถิน่สชิลสมัพนัธ     400,000             400,000 
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งบงบงบงบ////หมวดหมวดหมวดหมวด////ประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจาย    แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน    แผนงานงแผนงานงแผนงานงแผนงานง    
บกลางบกลางบกลางบกลาง    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา

วฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    

แผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสราง
ความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็ง
ของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน    

แผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะ
และชุมชนและชุมชนและชุมชนและชุมชน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
สาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุข    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงานการการการการ
รกัษาความรกัษาความรกัษาความรกัษาความ
สงบภายในสงบภายในสงบภายในสงบภายใน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไป    

รวมรวมรวมรวม    

งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    

คาใชสอยคาใชสอยคาใชสอยคาใชสอย    

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก             150,00
0 

    150,000 

โครงการจดักจิกรรมสงเสรมิการเลี้ยงไก เชงิเศรษฐกจิ       30,000           30,000 

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง     80,000             80,000 

โครงการจดังานวนัผูสูงอายุ (วนัสงกรานต)     100,000             100,000 

โครงการปลูกป าตามแนวพระราชดาํร ิ   20,000               20,000 

โครงการปองกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน               60,000   60,000 

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกบัประชาชน       80,000           80,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน/ฝึกทบทวน/
ฝึกอบรมชุดกูชีพ กูภยั 

              60,000   60,000 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตาํบลทุงปรงั 

  20,000               20,000 

โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั     300,000             300,000 

โครงการสงเสรมิการศกึษาเพื่อพฒันาสูประชาคมอาเซียน             50,000     50,000 

โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั             30,000     30,000 

โครงการสนบัสนุนการจดัแผนชุมชนและประชาคมหมูบาน       20,000           20,000 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา             
1,680,

000 
    1,680,000 

โครงการอาสาสมคัรปกป องสถาบนั                 50,000 50,000 

จดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ                 200,000 200,000 

ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการรวมเป็นคณะกรรมการ
จดัหาตามระเบียบพสัดุ 

                30,000 30,000 

ศูนยขอมูลการจดัซื้อจดัจางระดบัอาํเภอ                 20,000 20,000 

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม         30,000       120,000 150,000 

คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    

วสัดุเครือ่งแตงกาย               60,000   60,000 

วสัดุยานพาหนะและขนสง         30,000       100,000 130,000 

วสัดุคอมพวิเตอร         30,000   20,000   180,000 230,000 

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ         200,000       30,000 230,000 

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่           20,000     400,000 420,000 

วสัดุงานบานงานครวั                 40,370 40,370 
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งบงบงบงบ////หมวดหมวดหมวดหมวด////ประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจาย    แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน    แผนงานงแผนงานงแผนงานงแผนงานง    
บกลางบกลางบกลางบกลาง    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา

วฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    

แผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสราง
ความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็ง
ของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน    

แผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะ
และชุและชุและชุและชุมชนมชนมชนมชน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
สาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุข    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
รกัษาความรกัษาความรกัษาความรกัษาความ
สงบภายในสงบภายในสงบภายในสงบภายใน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไป    

รวมรวมรวมรวม    

งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย           40,000       40,000 

คาอาหารเสรมิ (นม)             
1,970,

000 
    1,970,000 

วสัดุการเกษตร   20,000               20,000 

วสัดุกอสราง         300,000       40,000 340,000 

งบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงานงบดาํเนินงาน    

คาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุคาวสัดุ    

วสัดุโฆษณาและเผยแพร         20,000   10,000   20,000 50,000 

วสัดุสาํนกังาน         30,000   30,000   170,000 230,000 

วสัดุอืน่                 10,000 10,000 

คาคาคาคา
สาธารณูปโภคสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค    

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม                 40,000 40,000 

คาไฟฟ า                 200,000 200,000 

คาบรกิารไปรษณีย                 30,000 30,000 

คาบรกิารโทรศพัท                 20,000 20,000 

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    

ครุภณัฑสาํนกังาน                     

เกาอี้สาํนกังาน             3,500   17,500 21,000 

เครือ่งฉีดนํ้าแรงดนัสูง                 7,500 7,500 

เครือ่งดูดฝุ น                 13,000 13,000 

เครือ่งบนัทกึลายนิ้วมือ                 9,000 9,000 

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู 

        44,000         44,000 

ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานทบึ                 13,000 13,000 

โตะทาํงานพรอมเกาอี้             5,700   17,100 22,800 

ถงันํ้า               38,800   38,800 

ป ายตูไฟจราจรมาตรฐาน               28,000   28,000 

ครุภณัฑคอมพวิเตอร                     

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุก             17,000   34,000 51,000 

เครือ่งพมิพ                 7,400 7,400 

เครือ่งพมิพคอมพวิเตอร                 8,000 8,000 

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึ (INKJET Printer)         4,300         4,300 
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งบงบงบงบ////หมวดหมวดหมวดหมวด////ประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจายประเภทรายจาย    แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน    แผนงานงแผนงานงแผนงานงแผนงานง    
บกลางบกลางบกลางบกลาง    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตรการเกษตรการเกษตร    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา

วฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและวฒันธรรมและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    

แผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสรางแผนงานสราง
ความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็งความเขมแข็ง
ของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน    

แผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะแผนงานเคหะ
และชุมชนและชุมชนและชุมชนและชุมชน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
สาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุข    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

แผนงานการแผนงานการแผนงานการแผนงานการ
รกัษาควรกัษาควรกัษาควรกัษาความามามาม
สงบภายในสงบภายในสงบภายในสงบภายใน    

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไปบรหิารงานท ั่วไป    

รวมรวมรวมรวม    

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน    

คาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑคาครุภณัฑ    

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ                     

ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณกระจายเสียงทางไกลอตัโนมตัแิบบไรสาย
(ลูกขาย) 

                250,000 250,000 

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ         100,000       200,000 300,000 

คาทีด่นิและคาทีด่นิและคาทีด่นิและคาทีด่นิและ
สิง่กอสรางสิง่กอสรางสิง่กอสรางสิง่กอสราง    

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ                     

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาดนิทงึ หมูที ่1- หมูที ่9  ตาํบล
ทุงปรงั 

        1,549,000         1,549,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายถวลิ - บานนายโอภาส 
หมูที ่5 ตาํบลทุงปรงั 

        319,000         319,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานอาจารยสุนนัท หมูที ่13 
ตาํบลทุงปรงั 

        300,000         300,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายผูใหญศรี-อาจารยจติเจตน หมูที ่
12  ตาํบลทุงปรงั 

        497,000         497,000 

โครงการกอสรางทางนํ้าลน หมูที ่14 ตาํบลทุงปรงั         298,000         298,000 

โครงการกอสรางหอถงัเหล็กแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก
เมตร  หมูที ่2 ตาํบลทุงปรงั 

        967,000         967,000 

โครงการขุดลอกคลองวงัเข(คลองทาควาย) หมูที ่9 ตาํบลทุงปรงั         144,000         144,000 

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง         100,000         100,000 

อาคารตาง ๆ                     

โครงการกอสรางอาคารสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลทุงปรงั                 7,944,000 7,944,000 

งบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุนงบเงนิอุดหนุน    เงนิอุดหนุนเงนิอุดหนุนเงนิอุดหนุนเงนิอุดหนุน    

เงนิอุดหนุนเอกชน           240,000       240,000 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน     440,000 30,000       90,000   560,000 

เงนิอุดหนุนสวนราชการ     689,000   300,000   2,824,000     3,813,000 

รวมรวมรวมรวม                    1,440,8301,440,8301,440,8301,440,830    60,00060,00060,00060,000    2,309,0002,309,0002,309,0002,309,000    160,000160,000160,000160,000    7,104,3007,104,3007,104,3007,104,300    300,000300,000300,000300,000    8,279,2008,279,2008,279,2008,279,200    336,800336,800336,800336,800    24,009,87024,009,87024,009,87024,009,870    44444444,,,,000000000000,,,,000000000000    

 


