
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 



องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
เขต/อําเภอ อรัญประเทศ    จังหวัดสระแกว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99  หมู 6  ซอย-  ถนนรัชตะวิถี  แขวง/ตําบล ทับพริก
  เขต/อําเภอ อรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  27120

พื้นที่ 68.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,767 คน
ชาย 1,880 คน

หญิง 1,887 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับพริก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทับพริกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทับพริก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 52,556,503.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 35,161,173.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,029,850.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
332,524.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 1,090,700.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,127,366.97 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,426.63 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 25,980.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 26,976.04 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,601.20 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,882,902.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,181,480.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 103,205.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 19,189,080.19 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,887,695.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,760,327.05 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,151,927.27 บาท

งบลงทุน จํานวน 891,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,497,230.37 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 103,205.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,345,666.91 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,887,695.50 7,460,941.00 7,368,545.00

งบบุคลากร 5,760,327.05 12,187,920.00 12,443,880.00

งบดําเนินงาน 5,151,927.27 6,757,139.00 6,916,546.00

งบลงทุน 891,900.00 1,829,500.00 1,301,028.00

งบเงินอุดหนุน 1,497,230.37 1,704,500.00 1,910,001.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 60,000.00 60,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 19,189,080.19 30,000,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 5,426.63 267,300.00 42,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

25,980.50 57,200.00 40,100.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 26,976.04 203,000.00 175,300.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 2,000.00 100.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,601.20 8,000.00 3,650.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 62,984.37 537,500.00 261,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,882,902.60 19,091,275.00 15,441,974.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,882,902.60 19,091,275.00 15,441,974.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,181,480.00 10,371,225.00 14,296,876.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,181,480.00 10,371,225.00 14,296,876.00

รวม 27,127,366.97 30,000,000.00 30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,448,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,870,346

แผนงานสาธารณสุข 392,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 85,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,386,501

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 535,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,269,028

แผนงานการเกษตร 160,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,368,545

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,368,545 7,368,545
    งบกลาง 7,368,545 7,368,545

รวม 7,368,545 7,368,545

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,310,440 2,383,320 379,320 9,073,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,257,720 2,383,320 379,320 7,020,360

งบดําเนินงาน 2,775,000 560,000 8,000 3,343,000
    คาตอบแทน 310,000 80,000 8,000 398,000

    คาใชสอย 1,710,000 380,000 0 2,090,000

    คาวัสดุ 420,000 60,000 0 480,000

    คาสาธารณูปโภค 335,000 40,000 0 375,000

งบลงทุน 7,500 24,500 0 32,000
    คาครุภัณฑ 7,500 24,500 0 32,000

รวม 9,092,940 2,967,820 387,320 12,448,080

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 150,000 240,000
    คาใชสอย 90,000 130,000 220,000

    คาตอบแทน 0 20,000 20,000

รวม 90,000 150,000 240,000

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,160,760 1,279,440 2,440,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,160,760 1,279,440 2,440,200

งบดําเนินงาน 260,000 1,813,546 2,073,546
    คาตอบแทน 35,000 35,000 70,000

    คาใชสอย 190,000 1,005,480 1,195,480

    คาวัสดุ 35,000 773,066 808,066

งบเงินอุดหนุน 0 1,356,600 1,356,600
    เงินอุดหนุน 0 1,356,600 1,356,600

รวม 1,420,760 4,449,586 5,870,346

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 0 200,000
    คาใชสอย 150,000 0 150,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 192,500 192,500
    เงินอุดหนุน 0 192,500 192,500

รวม 200,000 192,500 392,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 0 5,000 5,000
    คาใชสอย 0 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 0 60,000 60,000
    รายจายอื่น 0 60,000 60,000

รวม 20,000 65,000 85,000

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 930,600 0 0 930,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,600 0 0 930,600

งบดําเนินงาน 265,000 0 60,000 325,000
    คาตอบแทน 15,000 0 0 15,000

    คาใชสอย 170,000 0 60,000 230,000

    คาวัสดุ 80,000 0 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 130,901 0 130,901
    เงินอุดหนุน 0 130,901 0 130,901

รวม 1,195,600 130,901 60,000 1,386,501

หนา : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 110,000 0 110,000
    คาใชสอย 110,000 0 110,000

งบเงินอุดหนุน 0 135,000 135,000
    เงินอุดหนุน 0 135,000 135,000

รวม 110,000 135,000 245,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 190,000 270,000 460,000
    คาใชสอย 110,000 270,000 380,000

    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 75,000 75,000
    เงินอุดหนุน 0 75,000 75,000

รวม 190,000 345,000 535,000

หนา : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,269,028 1,269,028
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,269,028 1,269,028

รวม 1,269,028 1,269,028
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 150,000 160,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 0 150,000 150,000

รวม 10,000 150,000 160,000

หนา : 8/8





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,299.00 3,300.00 11,000.00 -54.55 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 32,710.05 326.63 26,300.00 -42.97 % 15,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 200,000.00 -90.00 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 1,800.00 30,000.00 -93.33 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 38,009.05 5,426.63 267,300.00 42,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,251.30 1,309.50 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 100.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 800.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 30,572.00 22,632.00 50,000.00 -50.00 % 25,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,079.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 200.00 200.00 -50.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,723.30 25,980.50 57,200.00 40,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 3,000.00 -90.00 % 300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ดอกเบี้ย 174,340.02 26,976.04 200,000.00 -12.50 % 175,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 174,340.02 26,976.04 203,000.00 175,300.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -95.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 2,000.00 100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1.20 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 2,000.00 3,500.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 100.00 2,000.00 -92.50 % 150.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1.20 1,000.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,001.20 4,601.20 8,000.00 3,650.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 415,730.36 479,083.19 598,400.00 -5.70 % 564,320.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,992,848.21 9,943,546.20 8,581,825.00 14.99 % 9,868,540.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,545,067.59 1,518,377.48 6,665,840.00 -73.63 % 1,757,989.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 347,421.66 50,756.74 60,000.00 -0.23 % 59,860.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,950,373.65 2,841,031.36 3,105,210.00 1.07 % 3,138,346.00
     คาภาคหลวงแร 26,324.60 24,905.60 40,000.00 -37.33 % 25,067.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 28,573.68 25,202.03 40,000.00 -30.37 % 27,852.00
     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,306,849.75 14,882,902.60 19,091,275.00 15,441,974.00
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,511,631.00 12,181,480.00 10,371,225.00 37.85 % 14,296,876.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,511,631.00 12,181,480.00 10,371,225.00 14,296,876.00
รวมทุกหมวด 26,065,554.32 27,127,366.97 30,000,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 42,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 15,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 40,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 175,300 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 300 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 175,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 100 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,650 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 150 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,441,974 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 564,320 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,868,540 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,757,989 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 59,860 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,138,346 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,067 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 27,852 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,296,876 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,296,876 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,099 71,999 100,000 30 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,172 2,465 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,422,700 3,712,700 4,778,400 1.96 % 4,872,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,600,800 1,701,600 2,004,000 -12.34 % 1,756,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 51,500 54,000 84,000 0 % 84,000

เงินสํารองจาย 65,109 126,427.5 570,285 -64.67 % 201,489

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 196,288

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 67,410 67,968 67,968 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทับ
พริก

0 0 50,000 0 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 67,968

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

143,450 150,536 392,576 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,438,240 5,887,695.5 8,057,229 7,368,545
รวมงบกลาง 5,438,240 5,887,695.5 8,057,229 7,368,545
รวมงบกลาง 5,438,240 5,887,695.5 8,057,229 7,368,545

รวมแผนงานงบกลาง 5,438,240 5,887,695.5 8,057,229 7,368,545
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,966,320 2,052,720 2,052,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 943,622 823,406 1,535,212 90.51 % 2,924,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

16,100 21,300 124,000 -28.82 % 88,260

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 252,000 -33.33 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 556,510 604,320 883,680 17.8 % 1,041,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,400 47,100 45,240 -20.95 % 35,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,614,632 1,538,126 2,840,132 4,257,720
รวมงบบุคลากร 3,580,952 3,504,446 4,892,852 6,310,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

80,800 89,700 220,000 13.64 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,600 11,020 10,000 200 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,084 13,084 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 114,484 113,804 260,000 310,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 844,837.16 815,056 1,157,000 -36.91 % 730,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,330 24,960 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

0 49,090 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติและสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 142,662 164,547 70,000 0 % 70,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท
. และศึกษาดูงาน

263,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท. 
และศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 300,000
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง 21,100 0 300,000 0 % 300,000

โครงการการพัฒนาเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ของชาติ

0 18,981 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

4,140 0 20,000 50 % 30,000

โครงการตําบล 4 ดีวิถี พอเพียง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการตําบล4ดีวิถีพอเพียง 12,058 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

พิธีฉลองความสําเร็จในการกอสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-กัมพูชา(หนองเอี่ยน-สตึงบท) 
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการกอสร้างอาคารดาน
ศุลกากรและถนนเชื่อมตอฝั่งกัมพูชา พิธี
เปิดสถานีรถไฟดานพรมแดนบ้านคลองลึก 
พิธีลงนามความตกลงวาด้วยการรถไฟรวม
กันระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา และ
พิธีสงมอบรถไฟดีเซลราง

10,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 289,821 158,781.92 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,624,948.16 1,261,415.92 1,827,000 1,710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 96,025 97,205 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 7,136.9 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,950 47,472 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,316.85 116,950 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 147,839.3 135,945.3 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,420 5,229 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,700 21,600 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 359,251.15 431,538.2 440,000 420,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 243,004.21 209,647.7 300,000 -66.67 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,597.62 0 5,000 200 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 550 10,000 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,769.54 104,745.51 200,000 0 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 287,371.37 314,943.21 515,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 2,386,054.68 2,121,701.33 3,042,000 2,775,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 55,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 51,000 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 16,000 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 20,000 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 69,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,500 186,000 19,500 7,500
รวมงบลงทุน 77,500 186,000 19,500 7,500

รวมงานบริหารทั่วไป 6,044,506.68 5,812,147.33 7,954,352 9,092,940
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 261,540 22,920 1,310,495 36.7 % 1,791,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

420 0 0 100 % 54,780

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 121,120.97 294,860 47.98 % 436,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 18,800.08 39,565 48.46 % 58,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 261,960 162,841.05 1,686,920 2,383,320
รวมงบบุคลากร 261,960 162,841.05 1,686,920 2,383,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,350 0 10,000 200 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 10,000 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,350 3,360 25,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 174,000 198,000 384,000 -34.9 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,118 9,500 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

76,010 137,185 50,000 20 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 272,628 344,685 484,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,830 28,100 55,000 -63.64 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,160 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,060 19,130 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 56,050 47,230 85,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,436 0 5,000 300 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,436 0 15,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 335,464 395,275 609,000 560,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,000 24,500
รวมงบลงทุน 0 0 22,000 24,500

รวมงานบริหารงานคลัง 597,424 558,116.05 2,317,920 2,967,820
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 379,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 8,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 387,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,641,930.68 6,370,263.38 10,272,272 12,448,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ

61,720 37,340 100,000 -30 % 70,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ทับพริก

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 61,720 37,340 100,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 61,720 37,340 100,000 90,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 61,720 37,340 100,000 90,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,000 6,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,000 6,900 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

66,738.8 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTY)ภายใน
หมูบ้านตําบลทับพริก

0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมเพิ่มศักยภาพอปพร.ตําบล
ทับพริก

0 64,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,738.8 64,800 200,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 67,738.8 71,700 220,000 150,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 67,738.8 71,700 220,000 150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 129,458.8 109,040 320,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 149,596 209,240 715,920 17.63 % 842,160

เงินประจําตําแหนง 0 0 37,000 13.51 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 260,270 255,600 265,920 4.02 % 276,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,866 464,840 1,018,840 1,160,760
รวมงบบุคลากร 409,866 464,840 1,018,840 1,160,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 16,800 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,000 16,800 30,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 400 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0 0 8,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,660 16,832 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 950 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 26,610 16,832 98,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,385 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,680 720 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000 19,800 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 24,065 20,520 50,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 74,675 54,152 178,000 260,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 13,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,200 22,000 0
รวมงบลงทุน 0 57,200 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 484,541 576,192 1,218,840 1,420,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 534,360 563,280 611,460 8.78 % 665,160

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 445,860 648,360 768,240 -37.22 % 482,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 34,000 41.18 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 980,220 1,253,140 1,497,700 1,279,440
รวมงบบุคลากร 980,220 1,253,140 1,497,700 1,279,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,000 193,000 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,880 7,800 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 97,000 99,200 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

132,600 137,700 136,000 -12.5 % 119,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ์
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

90,400 56,500 89,270 -48.1 % 46,330
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

385,680 393,300 387,100 -6.96 % 360,150

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,057.94 13,610 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 977,617.94 901,110 1,162,370 1,005,480
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,965 10,000 10,000 7,630.66 % 773,066

คาอาหารเสริม (นม) 738,443.46 776,640.94 799,055 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 748,408.46 786,640.94 809,055 773,066
รวมงบดําเนินงาน 1,726,026.4 1,687,750.94 2,001,425 1,813,546

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะนักเรียนปฐมวัย 16,500 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน  2  บาน 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 7,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 4 ฟุต พร้อม
เก้าอี้

19,800 0 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ 0 0 4,000 -100 % 0

ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส 0 9,300 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,300 22,700 32,000 0
รวมงบลงทุน 36,300 22,700 32,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

1,287,000 1,349,000 1,352,000 0.34 % 1,356,600

รวมเงินอุดหนุน 1,287,000 1,349,000 1,352,000 1,356,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,287,000 1,349,000 1,352,000 1,356,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,029,546.4 4,312,590.94 4,883,125 4,449,586
รวมแผนงานการศึกษา 4,514,087.4 4,888,782.94 6,101,965 5,870,346
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคไข้เลือดออก 24,840 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 300,000 -83.33 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

46,224 40,029 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 71,064 40,029 380,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,100 49,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 44,100 49,500 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 115,164 89,529 430,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 115,164 89,529 430,000 200,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านทับพริก

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านเขาสารภี

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคลองหว้า

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านปายเขียว

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านทับพริก

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านคลองหว้าใหม

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน

0 22,500 52,500 0 % 52,500

รวมเงินอุดหนุน 140,000 82,500 192,500 192,500
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 82,500 192,500 192,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 140,000 82,500 192,500 192,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 255,164 172,029 622,500 392,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

23,865.66 15,730.37 20,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 23,865.66 15,730.37 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 23,865.66 15,730.37 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 23,865.66 15,730.37 70,000 20,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันคนพิการ

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 5,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 60,000 60,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 60,000 60,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 70,000 65,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 23,865.66 15,730.37 140,000 85,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 333,060 1,217,620 -40.78 % 721,080

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 138,000 4 % 143,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 375,060 1,421,620 930,600
รวมงบบุคลากร 0 375,060 1,421,620 930,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 122,500 111,000 -54.95 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 16,256 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 64,000 309,414 -67.68 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 202,756 450,414 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 34,518.2 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 200 % 30,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 34,518.2 85,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 237,274.2 565,414 265,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 612,334.2 1,987,034 1,195,600
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  บ้านทับพริก  หมูที่ 2  
ซอยบ้านนายวิฑูรย์

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังแปลงเกษตร 
บ้านเขาสารภี หมูที่ 3

0 0 69,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างประปาน้ําดื่มพร้อมถัง
กรองน้ํา ซับเมอร์สและอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านทับพริก หมูที่ 6

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการขยายทอสงน้ําประปา บ้านสี่แยก
ทันใจ  หมูที่ 1 ซอยไรนางอุทิศ บุตรทอง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  บ้านคลอง
หว้าใหม  หมูที่ 7

0 304,000 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งไฟสองสวาง (ระบบโซลา
เซลล์) หมูที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ  

0 77,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงานแสง
อาทิตย์ บ้านคลองหว้า หมูที่ 4

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ําหน้าวัด
คลองหว้า บ้านคลองหว้า หมูที่ 7

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 381,000 1,434,000 0
รวมงบลงทุน 0 381,000 1,434,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขยายเขตไฟฟา บ้านสี่แยกทันใจ 
หมูที่ 1 ซอยบ้านนางลํายวง และ น.ส
.โชติรส  บุตรทอง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาซอยบ้านนายบุญ
หนา ยมศรีทัศน์ บ้านปายเขียวหมูที่ 5

0 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยข้างบ้านอบต
.ประสิทธิ์ ผันผยอง ระยะทาง 460 ม. 
หมู 5

0 0 0 100 % 130,901
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

กอสร้างขยายเขตระบบไฟฟา  โครงการไฟ
เกษตร  บ้านทับพริก  
หมู 6 ตําบลทับพริก  อําเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว

646,818.21 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 646,818.21 0 300,000 130,901
รวมงบเงินอุดหนุน 646,818.21 0 300,000 130,901

รวมงานไฟฟ้าและประปา 646,818.21 381,000 1,734,000 130,901
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 60,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 60,000 60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 646,818.21 993,334.2 3,781,034 1,386,501
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ตอต้านภัยจากยาเสพติด 0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาชีพ การ
สงเสริมอาชีพให้กับราษฎรภายในตําบล

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 60,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ประสานแผนดิน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันตอต้านยา
เสพติดโลก อําเภออรัญประเทศ

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโครงการเลี้ยงไกพันธุ์ไข 20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภออรัญประเทศ

0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 90,000 135,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 90,000 135,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 20,000 0 90,000 135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 0 150,000 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 99,510 0 70,000 -100 % 0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลทับพริก 0 0 0 100 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นสัมพันธ์

69,780 244,131.8 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 169,290 244,131.8 120,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 79,770 78,058 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 79,770 78,058 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 249,060 322,189.8 200,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จักรยานนั่งปั่น 40,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง 10,200 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล-หัวเขา 9,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก-หัวไหล-หัวเขา 9,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารสะโพกหัวไหล 7,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล 10,300 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารหัวเขา-ขา 39,200 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู 20,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 148,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 148,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 397,060 322,189.8 200,000 190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,810 2,800 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีแหหอปราสาทผึ้ง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 38,030 40,000 0 % 40,000

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 25,080 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ 97,580 0 85,000 17.65 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 139,470 40,830 185,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 139,470 40,830 185,000 270,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 
2564

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหาราชินี

20,000 5,000 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจําปี 2563

0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการวันฉัตรมงคล 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ประจําปี 2563

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันปิยมหาราช ประจําปี 
2563

0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

20,000 25,000 20,000 25 % 25,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและของดีเมือง
อรัญฯ

25,000 0 25,000 0 % 25,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

40,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นงานศาลตาปู่ทองดํา 

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 135,000 50,000 70,000 75,000
รวมงบเงินอุดหนุน 135,000 50,000 70,000 75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 274,470 90,830 255,000 345,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 671,530 413,019.8 455,000 535,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 270,390 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

474 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 35,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 54,200 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 370,064 0 0 0
รวมงบบุคลากร 370,064 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,847 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,847 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 118,328.52 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 118,328.52 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 123,175.52 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 493,239.52 0 0 0
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพง/รั้ว รอบบริเวณ 
อบต.ทับพริก

0 0 0 100 % 356,000

โครงการกอสร้างศาลพระพรหม 0 0 0 100 % 93,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
ถนอม ยงกุล หมูที่ 3

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 ซอยตรงข้ามบ้าน
ผู้ใหญวินัย

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังภายในหมูบ้าน
และรอบอางเก็บน้ําคลองหว้า หมูที่ 4

0 0 0 100 % 149,000

โครงการขยายทอเมนประปา PVC บ้าน
ปายเขียว  หมูที่ 5

0 84,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน  
บ้านสี่แยกทันใจ  หมูที่ 1

0 161,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวกลางหมู
บ้าน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 69,000

โครงการติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบ้าน 
ม.6

0 0 0 100 % 157,846

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ําหน้าวัด
คลองหว้า

0 0 0 100 % 144,182

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 245,000 0 1,269,028
รวมงบลงทุน 0 245,000 0 1,269,028

รวมงานก่อสร้าง 0 245,000 0 1,269,028
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 493,239.52 245,000 0 1,269,028

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  12:56 หน้า : 38/40



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 3,830 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,830 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 3,830 0 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,830 0 10,000 10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 100 % 40,000

โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ 0 28,253 30,000 0 % 30,000

โครงการศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพฯ 

0 65,932 0 0 % 0

โครงการสงเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อม 

39,972 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  12:56 หน้า : 39/40



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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

33,364 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,336 94,185 90,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 73,336 94,185 90,000 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 73,336 94,185 90,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 77,166 94,185 100,000 160,000

รวมทุกแผนงาน 18,911,500.27 19,189,080.19 30,000,000 30,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,368,545 บาท
งบกลาง รวม 7,368,545 บาท

งบกลาง รวม 7,368,545 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตองจาย
เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ
     1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจายเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจาง
(สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือประกัน
สังคมจังหวัดสระแกว ที่ สก 0030.1/ว 251 
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,872,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หนา  81)
(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,756,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  2  หนา  81)
 (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ16 และ ขอ 17
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  4  หนา  81)
(สํานักงานปลัด).
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เงินสํารองจาย จํานวน 201,489 บาท

เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได และในการชวย
เหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัยฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 196,288 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  
ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทับพริก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทับพริก
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนา  81)
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 67,968 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันประสุขภาพในระดับ 
อบต.ไมนอยกวา รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวนประชากรตําบล
ทับพริก จํานวน 3,766 คน
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,092,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,310,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,400 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบดวย
        1. ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
        2. รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
        3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 12 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,036,800 บาท
        4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ
.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,257,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,924,700 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น สังกัด สํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564 - 2566) โดยคํานวณไว 12 เดือน มีจํานวน 7
 อัตรา ไดแก
        1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        3. หัวหนาสํานักปลัด
        4. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
        5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก.
        6. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
        7. เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
    - เป็นไปตามประกาศก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 88,260 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ควรจายควบกับเงินเดือนใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น อันไดแก
        1. คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2. เงินเพิ่มคาครองชีพขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
        3. เงิน พสร. และอื่น ๆ
    โดยคํานวณไว 12 เดือน
    (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ไดแก
        1. ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
        2. ตําแหนง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
        3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
        (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,041,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางในสังกัดสํานัก
ปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ไดแก
        พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
            1. ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
            2. ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
            3. ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
            4. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
            5. ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
        พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ไดแก
                ตําแหนง คนงานทั่วไป
             (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,760 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ควรจายควบกับเงินเดือนใหแก
พนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
    โดยคํานวณไว 12 เดือน
    (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,775,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

        1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อบต.ทับพริก ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบ
แทนบุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุและการควบคุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก และคาตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ
        2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
เป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (สํานักงานปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 1,710,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 730,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา จํานวน 20,000 บาท 
     - คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  จํานวน 680,000 บาท
     - คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเป็น
        1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจํานวน 
20,000  บาท
     - เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของ ในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองของ อบต. เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร หรือคาใชจายที่เกี่ยวของเนื่องในการรับรองและใชจาย
อื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจาย โดยใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1%
 ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจาย
ขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
 2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการ จํานวน 30,000  บาท
     - เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร หรือคาใชจายที่เกี่ยวของในการรับรองการประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะนุกรรมการที่ไดรับการตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให
อยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น
    -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบระมาณและ
การเบิกจายเงินรับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
        (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติและสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเสริมสนับสนุนการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ เชนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย การจัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อ
สรางทัศนคติที่ดีงามในการอยูรวมกัน
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-256 ลําดับที่ 1 หนา 66)
(สํานักงานปลัด) 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง หรือ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของอปท. และศึกษาดูงาน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.และประชาชนทั่วไปการแลก
เปลี่ยนเรียนรู อันเป็นประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของ
องคกร
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 101)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
ป้ายโครงการ คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยจายเกี่ยวกับคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3 ) 2561
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
. 2562        
        (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนา 103)
        (สํานักปลัด)

โครงการตําบล 4 ดีวิถี พอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตําบล 4
 ดี วิถีพอเพียง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 83)
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบล
และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูความเขา
ใจดานระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแบบประเมิน
แบบมืออาชีพ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 3 หนา 101)
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงาเพื่อจายเป็นคาซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ รถยนตสวนกลาง เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกรแผงปิด
ประกาศ 
ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับผง 
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยาลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม ของที่ใชใน
การ
บรรจุหีบหอ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน 
ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรคเกอร แผงวงจร ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ กระทะ มีด ถาด 
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน สอม กระติกน้ํารอน ผงซักฟอก 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ  กระดาษชําระ สบู ฯลฯ 
อื่นๆที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ไขควงควงประแจ แมแรง น้ํามันเบรค สายไมล สัญญาณไฟฉุก
เฉิน 
สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ
(สํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
น้ํามันจารบีน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด 
เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป อัดขยาย 
ภาพถายดาวเทียม จัดทําสปอรต ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
อื่นๆที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล 
อุปกรณบันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
และใหรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลยโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ และ
อื่นที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร 
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาบริการเว็บ
ไซต 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ 
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
ราคา 7,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax 
  ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink T Tank
Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยวา
27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 
600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายไดถึง 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา
 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงาน
ผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal, และ Custom
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอล
(สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,967,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,383,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,383,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,791,480 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง
โดยคํานวณไว 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ไดแก
        1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
        2. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก
        3. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
        4. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง.
        5. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
    ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2564 – 2566)
    (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 54,780 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนใหแก ขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ และ
อื่น ๆ 
โดยคํานวณไว 12 เดือน
 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
คลัง(ประเภทอํานวยการทองถิ่น นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1
 อัตราๆละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน
    (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 436,320 บาท
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    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองคลังโดย
คํานวณไว 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ไดแก
        1. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
        2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
        3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
    - ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)
       (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,740 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566)
    (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลง
วันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับการอนุมัติ ให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(กองคลัง)   
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
จํานวน 50,000  บาท คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท นี้ ฯลฯ จํานวน 200,000
  บาท
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
    (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
    (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานคลังพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ อปท. คาใช
จายที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดเป็นปกติ เชน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด  หนังสือ ซอง
เอกสาร ตลับหมึก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง เกาอี้
พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ   แผง
ปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวง  ตูยาสามัญประจํา
บาน กุญแจ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดโฟม แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม 
เมมโมรี่การด เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป 
อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม จัดทําสปอรต ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล   อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flaash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สายเคเบิล หนวยประมวลผล   
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผงกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main board) เมมโมรี่
ซิบ (Main Chip) เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router) 
ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)
(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร 
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต 
คาสื่อสารผานดาวเทียม ฯลฯ
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน หลัก 
(4 core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 AB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
ราคา 7,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยวา 
27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายไดถึง 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal, และ Custom
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิตอล
(สํานักงานปลัด)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 387,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 367,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวยตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําป 1 อัตรา ตามแผนอัตรา 3
 ป จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ
1) หนังสือราชการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนใหแก ขา
ราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ และ
อื่น ๆ
โดยคํานวณไว 12 เดือน
     (หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต. ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการ ซื้อหรือจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานที่ปรึกษา คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คาตอบแทนคณะ
กรรมการพิจารณาความเสียหาย และคาตอบแทนอื่น ๆที่เกี่ยว
ของ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 (หนวยตรวจสอบภายใน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับการอนุมัติ ให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (หนวยตรวจสอบภายใน)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรไดรับ
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 
 (หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต ในการปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวก
แกผูใชเสนทางสัญจร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ 
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 67)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:04:18 หนา : 37/90



โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ทับ
พริก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการทําโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ทับพริก โดยจายเป็นคาใชจายใน
การ
เปิดปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาเครื่อง
เขียน อุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาสมนานคุณวิทยากร คาอาหารวางเครื่อง
ดื่ม 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.561-2565 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 1 หนา 5)
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
        1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4
/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม  อบรม 
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
(สํานักปลัด)

โครงการติดกลองวงจรปิด (CCTY)ภายในหมูบานตําบลทับพริก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม จุดเสี่ยงในหมูบานภายในตําบลทับพริก
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทับ
พริก
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 68 )
(สํานักปลัด)
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โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการทําโครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
โดยจายเป็นคาใชจายในการเปิดปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุ คาเครื่องเขียน อุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาสมนานคุณวิทยากร คาอาหารวาเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้อง
กันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว
 3795  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิก
จายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 67)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,420,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,160,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 842,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
พนักงานสวนตําบลประจําป 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงาน
สวนตําบลสามป จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ หนังสือสั่งการ
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.2561
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 
และที่แกถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ.2535
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชา
ที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝก
อบรม อบรม 
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) 
พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงาเพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุง
รักษา
ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานัก
งานตางๆ 
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกรแผงปิด
ประกาศ 
ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับผง
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม ของที่ใชใน
การบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด 
เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป อัดขยายภาพถายดาว
เทียม 
จัดทําสปอรต ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,449,586 บาท
งบบุคลากร รวม 1,279,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,279,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 665,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผนกําลังพนักงาน
สวน
ตําบลสามป จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ.2535
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ
ใหแกครู จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 482,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับ
ปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงาน
จางสามป จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ.2535
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางตามภารกิจ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ.2535
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,813,546 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,005,480 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและ
ผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน 
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง 
เตนท เวที  คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา 
โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณา หรือสิ่ง
พิมพ 
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงานฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 97)
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 119,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบล
ทับพริก จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-
5 ป เป็นคา
จัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน
2 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับพริก จํานวน 26 คน เป็น
เงิน 44,200 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองหวา จํานวน 44 คน เป็น
เงิน 74,800 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริม
ปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808/ว3028 ลง
วันที่
6 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 46,330 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,
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คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวน
ตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนันสนนุคาใช
จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก: ศพด.) จัดสรร
สําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง ดัง
นี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับพริก จํานวน 16 คน เป็น
เงิน 18,080 บาท
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 16 คน เป็น
เงิน 3,200 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 16 คน 
เป็นเงิน 3,200 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 16
 คน 
เป็นเงิน 4,800 บาท 
4) คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 
จํานวน 16 คน เป็นเงิน 6,880 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองหวา จํานวน 25 คน 
เป็นเงิน 28,250 บาท
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 25 คน 
เป็นเงิน 5,000 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 25 คน 
เป็นเงิน 5,000 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 25
 คน 
เป็นเงิน 7,500 บาท  
4) คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 
จํานวน 25 คน เป็นเงิน 10,750 บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 90)
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 360,150 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง  ดังนี้ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน
(1)อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองหวา จํานวน 44
 คน 
เป็นเงิน 226,380 บาท
(2)อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับพริก จํานวน  26
 คน เป็นเงิน 133,770 บาท ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808/ว3028 ลง
วันที่
6 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 90)
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงาเพื่อ
จายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงานตางๆ คอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 773,066 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 773,066 บาท

1. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ กระทะ 
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรงไมกวาด ผาปูโตะ ฯลฯ
2. คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 753,067  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายดังนี้
1) อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง อัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน จํานวน 134,134 บาท
2) อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.อัตราคนละ 7.37
 บาท 
จํานวน 260 วัน จํานวน  618,932.60  บาททั้งนี้จะเบิกจายไดตอ
เมื่อ
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามหนังสือ
สั่งการ
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 3,4 หนา 90)
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,356,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,356,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

จํานวน 1,356,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน  
จํานวน  2 แหง ดังนี้
(1) โรงเรียนสระปทุม จํานวน 169 คน เป็นเงิน 709,800 บาท
(2) โรงเรียนบานคลองหวา จํานวน 154 คน เป็นเงิน 646,800
 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคกรปกครองสวนตําบล)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 92)
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน 
คาจางเหมาบริการพนควันน้ํายาเคมีกําจัดยุง 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาน้ํามัน และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการที่จําเป็น
ตองจาย หรือรายการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 13 หนา 74
(สํานักปลัด)
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
ตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาอาหาร คาน้ํายาฆาเชื้อ คาป้าย ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามประกาศและหนังสือคําสั่ง
1) หนังสือดวนที่สุด ที่ สก 0023.14/108 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการและการใชจายงบประมาณ
ในการ
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(โควิด-19)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 1 หนา 6)
(สํานักงานปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม เชน 
คาสํารวจสุนัขและแมว คาฉีดวัคซีน คาจัดซื้อวัคซีน 
การรณรงคติดตามผลการดําเนินการ และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงที่จําเป็นตองจาย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11 หนา 73
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน ทรายอะเบท วัคซีน สําลี เวชภัณฑ เคมีภัณฑ 
น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 192,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานสี่
แยกทันใจ

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บานสี่แยกทันใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 70)
    (สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานทับ
พริก

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บานทับพริก ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 70)
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานเขา
สารภี

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บานเขาสารภี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 71)
    (สํานักงานปลัด)
   

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4 บานคลอง
หวา

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บานคลองหวา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 71)
    (สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานป้าย
เขียว

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บานป้ายเขียว ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 72)
    (สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานทับ
พริก

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บานทับพริก ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หนา 72)
    (สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7 บานคลอง
หวาใหม

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บานคลองหวาใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หนา 73)
    (สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน ใหกับหมูที่ 1 - 7 ตําบลทับพริก หมูบานละ 7,500
 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 74)
(สํานักงานปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลบานใหมหนองไทร เพื่ออุดหนุน
ใหโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว
เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารศูนยฯ เป็นสถานที่กลางในการ
รวบรวม
และแจงเวียนกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่ง  การ และขอมูลที่เกี่ยว
ของ
กับการชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ
เป็นไปตามระเบียบและประกาศ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 5 หนาที่ 76)
(สํานักปลัด)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันคนพิการในการเปิดโอกาสใหคนพิการได
แสดงศักยภาพและสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตางๆในสังคมอยางสม่ําเสมอ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1  หนา 75)
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจายอื่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูป่วยดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายได
นอยและผูไรที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผูดอยโอกาสในดานตางๆ 
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 75)
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผูป่วยเอดส ผูพิการ 
และคนไขในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ภายในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 75)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:04:18 หนา : 64/90



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,195,600 บาท

งบบุคลากร รวม 930,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 930,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 721,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลประจําป 2  อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบลสามป 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ
กองชางในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 1 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลังสามป 
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจางสามป 
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือ วันหยุดราชการ
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 
ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาบํารุงและรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง 
ไดแก ถนนสายตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ถนนที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบอ หรือสะพาน ทอระบายน้ํา 
รางระบายน้ํา ฯลฯ หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อาจชํารุดนอกเหนือ
จากประเภทที่ตั้งไวในงบประมาณนี้
(2) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงานตางๆ รถยนต 
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เครื่องถายเอกสาร 
คอมพิวเตอร ฯลฯ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกรแผงปิด
ประกาศ ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ 
สมุด แฟ้ม ของที่ใชในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
เบรคเกอร แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม 
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล 
อุปกรณบันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองชาง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม 
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
(กองชาง)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 130,901 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 130,901 บาท

เงินอุดหนุน รวม 130,901 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยขางบานอบต.ประสิทธิ์ ผันผยอง ระยะ
ทาง 460 ม. 
หมู 5

จํานวน 130,901 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยขางบาน
อบต.ประสิทธิ์ ผันผยอง ระยะทาง 460 ม. (รายละเอียดตามแบบ
และการประมาณการของ อบต.ทับพริก กําหนด) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 205
 หนา 64
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะมูลฝอย 550 บาทตอตัน 
ใหกับเทศบาลตําบลวัฒนานคร ตาม MOU และ
หนังสือเทศบาลวัฒนานคร ที่  สก 61003/ว 43 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเทศไทยไรขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเทศไทยไรขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การแกไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในตําบล
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หนา 110)
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาจางจัดทําป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลําดับ
ที่ 1 หนา 7)
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคตอตานภัยจากยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูในเรื่องอาชีพ เชน 
เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมอาชีพ ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นตองใช ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 84)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูในเรื่องอาชีพ การสงเสริมอาชีพใหกับ
ราษฎรภายในตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูในเรื่องอาชีพ เชน 
เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมอาชีพ ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นตองใช ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 84)
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผูประสานแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งแกไขปัญหายาเสพติดอําเภออรัญ
ประเทศ ประจําป 2562 เพื่อเป็นคาดําเนินการจัดฝกอบรมใหแก
ผู
ประสานพลังแผนดิน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังในการแกไขปัญหายา
เสพติด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
4) ตามหนังสืออําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 78)
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก อําเภอ
อรัญประเทศ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินกิจกรรมรวมพลังตอตานยาเสพติดในวัน
ตอตานยาเสพติดโลก
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 78)
(สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ใหกับที่ทําการปกครองจังหวัดสระแกว
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 78)
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
เป็นไปตามหนังสือราชการ ดังนี้
1) หนังสือราชการอําเภออรัญประเทศ ที่ สก 0218.1/2975 ลง
วันที่
28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(สํานักปลัด)

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอ
อรัญประเทศ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 
อําเภออรัญประเทศ เป็นไปตามหนังสือราชการ ดังนี้
1) หนังสือราชการอําเภออรัญประเทศ ที่ สก 0218.1/2975 ลง
วันที่
28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด ตําบลทับพริก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาชุดกีฬา คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาใชจายอื่นไดแก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน 
คาอุปกรณกีฬา คาอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม 
คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะ
การแขงขัน เงินรางวัล ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดงาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 80 )
(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14 หนา 98)
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายใหเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาหมูบาน
ภายในตําบลทับพริก ทั้ง 7 หมูบาน 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี 
หรือวันสําคัญตางๆของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆตาม
นโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีแหหอปราสาทผึ้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงาน
ประเพณีแหหอปราสาทผึ้ง โดยมีคาใชจายทางพิธีทางศาสนา 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตอง
จายในการจัดโครงการ ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) ลําดับ
ที่ 1 หนา 8)  
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2565
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 97)
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา โดยมีคาใชจายทางพิธีทางศาสนา 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตอง
จายในการจัดโครงการ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หนา 97)
(กองการศึกษา)
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โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรดน้ําดําหัว
ขอพรผูสูงอายุ คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน 
รวมคาติดตั้งและรื้อถอน เชน เครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจาย
อื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หนา 97)
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  10:04:18 หนา : 80/90



งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ 
ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ ประจําป 2565
ตามหนังสืออําเภออรัญประเทศ  ที่  สก 0218.1/3118 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16 หนา 98)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการวันคลายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันคลายสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําป 2565 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 2 หนา 11)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการวันฉัตรมงคล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันฉัตรมงคล งบประมาณประจํา
ป
2565 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ลําดับที่ 3 หนา 11)
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี งบประมาณประจําป 2565 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 3 หนา 11)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่นในการจัดกิจกรรมงานสืบ
สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณีทอง
ถิ่นในการจัดกิจกรรม
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสืออําเภอ
อรัญประเทศ ที่ สก
0218.1/ 2975 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 16 หนา 98)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่นในการจัดกิจกรรมวัน
แคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ 
ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่นในการจัด
กิจกรรมวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามหนังสือราชการอําเภออรัญประเทศ ที่ สก 0218.1
/ 2975 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 17 หนา 99)
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,269,028 บาท

งบลงทุน รวม 1,269,028 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,269,028 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพง/รั้ว รอบบริเวณ อบต.ทับพริก จํานวน 356,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางกําแพง/รั้ว รอบบริเวณ อบต.ทับ
พริก สูง 1.80 ม. ยาว 37.50 ม. (รายละเอียดตามแบบประมาณ
การที่ อบต.ทับพริกกําหนด) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทอนถิ่น 
(บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ลําดับที่ 4 หนา 77
(กองชาง)

โครงการกอสรางศาลพระพรหม จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางศาลพระพรหม
ขนาด กวาง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการที่
อบต.ทับพริกกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
ลําดับที่ 14 หนา 107
(กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายถนอม ยงกุล หมูที่ 3 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายถนอม ยง
กุล หมูที่ 3
ระยะทาง 70.00 ม. กวาง 4 ม. พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50
 ม. 
ใหกับบานเขาสารภี หมูที่ 3 (รายละเอียดตามแบบประมาณการ
ที่ 
อบต.ทับพริกกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 25 หนา 36
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 
ซอยตรงขามบานผูใหญวินัย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน ม.1
ซอยตรงขามบานผูใหญวินัย ขนาด กวาง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม
. หนา 0.15 ม.
พรอมลงลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ใหกับบานสี่แยกทันใจ หมูที่ 1
 (รายละเอียด
ตามแบบประมาณการที่ อบต.ทับพริกกําหนด) เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 33
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานและรอบอางเก็บน้ําคลอง
หวา หมูที่ 4

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานและรอบ
อาง
เก็บน้ําคลองหวา หมูที่ 4 กวาง 5.00 ม.ยาวรวม 1,240 ม.
ใหกับบานคลองหวา หมูที่ 4 (รายละเอียดตามแบบประมาณการ
ที่
อบต.ทับพริกกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
ลําดับที่ 31 หนา 37
(กองชาง)

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวกลางหมูบาน หมูที่ 2 จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมหอกระจายขาวกลางหมูบาน หมู
ที่ 2
ซอมแซมหอกระจายขาวกลางหมูบาน ใหกับบานทับพริก หมูที่ 2
(รายละเอียดตามแบบประมาณการที่อบต.ทับพริกกําหนด) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ลําดับที่ 103 หนา 48
(กองชาง)

โครงการติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบาน ม.6 จํานวน 157,846 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบาน ม.6 ติด
ตั้งไฟสองสวาง (ระบบโซลารเซลล) ใหกับบานทับพริก หมูที่ 6
 (รายละเอียดตามแบบประมาณการที่อบต.ทับพริกกําหนด) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 103
 หนา 48
(กองชาง)
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โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณสระน้ําหนาวัดคลองหวา จํานวน 144,182 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับภูมิทัศนบริเวณสระน้ําหนาวัดคลอง
หวา
บริเวณหนาวัดคลองหวา สูง 0.85 ม. ระยะทางยาวรวม 269.50
 ม.
ใหกับบานคลองหวา หมูที่ 7 (รายละเอียดตามแบบประมาณการ
ที่
อบต.ทับพริกกําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
ลําดับที่ 118 หนา 50
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ดอกไมประดับ ปุย วัสดุเพาะชํา
อุปกรณในการขยายพันธุพืช จอบหมุน จานพรวน ผาใบหรือ
ผาพลาสติก ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรู
อาสาสมัครในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และคาใช
จายในการจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คาจางเหมาบริการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 109)
(สํานักปลัด)
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โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจาฯ
พระบรมราชินีนาถ การดําเนินกิจกรรม รักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน 
ตลอดจนคาใชจายในการถากถางหรือการปลูกป่าทดแทน รวมทั้ง
สราง
จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
คาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุ
การเกษตร 
เชน ตนไม ปุย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค คาจางเหมา
บริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตองจายในการจัดการ
โครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 108)
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมปรับปรุงแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสงเสริม ปรับปรุงแกไข
การอนุรักษพื้นที่สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทอง
เที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพตลอดจนการใหความรูรวมทั้งสนับ
สนุน
ป้องกันภาวะโลกรอน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที1่ หนา 108)
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 108)
(สํานักปลัด)
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