
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
เขต/อําเภอ อรัญประเทศ    จังหวัดสระแกว

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

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

พื้นที่ 68.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,766 คน
ชาย 1,882 คน

หญิง 1,884 คน

ขอมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับพริก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทับพริกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทับพริก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,287,434.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 48,904,592.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,340,238.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
312,631.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 1,094,662.35 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,227,347.42 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 36,450.33 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 13,702.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 266,879.72 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 107.53 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,376,330.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,533,876.57 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,609,819.73 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,591,535.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,774,094.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,740,685.05 บาท

งบลงทุน จํานวน 65,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,438,505.68 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 36,450.33 42,000.00 50,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

13,702.60 40,100.00 30,600.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 266,879.72 175,300.00 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 100.00 100.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 107.53 3,650.00 2,150.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 317,140.18 261,150.00 282,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,376,330.67 15,441,974.00 15,991,440.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,376,330.67 15,441,974.00 15,991,440.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,533,876.57 14,296,876.00 13,925,710.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,533,876.57 14,296,876.00 13,925,710.00

รวม 28,227,347.42 30,000,000.00 30,200,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,591,535.00 7,368,545.00 7,706,925.00

งบบุคลากร 5,774,094.00 12,443,880.00 11,086,970.00

งบดําเนินงาน 4,740,685.05 6,916,546.00 6,965,405.00

งบลงทุน 65,000.00 1,301,028.00 2,633,400.00

งบเงินอุดหนุน 1,438,505.68 1,910,001.00 1,747,300.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 60,000.00 60,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,609,819.73 30,000,000.00 30,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลทับพริก
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,617,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,864,975

แผนงานสาธารณสุข 432,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 85,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,468,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 525,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,706,925

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,200,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,706,925 7,706,925
    งบกลาง 7,706,925 7,706,925

หนา : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,033,100 2,361,000 379,320 7,773,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,585,180 2,361,000 379,320 6,325,500

งบดําเนินงาน 2,710,000 505,000 4,000 3,219,000
    คาตอบแทน 300,000 70,000 4,000 374,000

    คาใชสอย 1,555,000 345,000 0 1,900,000

    คาวัสดุ 470,000 80,000 0 550,000

    คาสาธารณูปโภค 385,000 10,000 0 395,000

งบลงทุน 2,600,000 0 0 2,600,000
    คาครุภัณฑ 2,600,000 0 0 2,600,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

รวม 10,368,100 2,866,000 383,320 13,617,420

หนา : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 110,000 240,000
    คาใชสอย 130,000 50,000 180,000

    คาตอบแทน 0 60,000 60,000

รวม 130,000 110,000 240,000

หนา : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 978,048 1,468,322 2,446,370
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 978,048 1,468,322 2,446,370

งบดําเนินงาน 255,000 1,790,405 2,045,405
    คาตอบแทน 35,000 20,000 55,000

    คาใชสอย 150,000 1,016,500 1,166,500

    คาวัสดุ 70,000 753,905 823,905

งบลงทุน 0 33,400 33,400
    คาครุภัณฑ 0 33,400 33,400

งบเงินอุดหนุน 0 1,339,800 1,339,800
    เงินอุดหนุน 0 1,339,800 1,339,800

รวม 1,233,048 4,631,927 5,864,975

หนา : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 240,000 0 240,000
    คาใชสอย 190,000 0 190,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

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

รวม 240,000 192,500 432,500
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 : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 867,180 0 867,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 867,180 0 867,180

งบดําเนินงาน 566,000 35,000 601,000
    คาตอบแทน 11,000 0 11,000

    คาใชสอย 425,000 35,000 460,000

    คาวัสดุ 130,000 0 130,000

รวม 1,433,180 35,000 1,468,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

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

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

รวม 110,000 40,000 150,000

หนา : 6/7



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 220,000 175,000 395,000
    คาใชสอย 140,000 175,000 315,000

    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000

รวม 220,000 305,000 525,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 100,000 110,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 0 100,000 100,000

รวม 10,000 100,000 110,000

หนา : 7/7
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,300.00 0.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 326.63 22,018.25 15,000.00 -20.00 % 12,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 12,832.08 20,000.00 60.00 % 32,000.00
     ภาษีป้าย 1,800.00 1,600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,426.63 36,450.33 42,000.00 50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,309.50 1,338.60 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 760.00 370.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 4,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 22,632.00 6,334.00 25,000.00 -16.00 % 21,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 1,079.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 200.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,980.50 13,702.60 40,100.00 30,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 200.00 300.00 -100.00 % 0.00

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:19:58 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ดอกเบี้ย 26,976.04 266,679.72 175,000.00 14.29 % 200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 26,976.04 266,879.72 175,300.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 100.00 100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 1.20 7.53 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 3,500.00 0.00 3,000.00 -50.00 % 1,500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 100.00 100.00 150.00 0.00 % 150.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,000.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,601.20 107.53 3,650.00 2,150.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 479,083.19 664,224.64 564,320.00 17.84 % 665,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,943,546.20 9,861,962.96 9,868,540.00 1.01 % 9,968,451.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,518,377.48 1,692,328.76 1,757,989.00 0.00 % 1,757,989.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,756.74 34,287.46 59,860.00 -33.18 % 40,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,841,031.36 3,010,467.09 3,138,346.00 11.52 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 24,905.60 26,564.31 25,067.00 7.71 % 27,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,202.03 16,607.45 27,852.00 -17.42 % 23,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 69,888.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,882,902.60 15,376,330.67 15,441,974.00 15,991,440.00

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:19:59 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,181,480.00 12,533,876.57 14,296,876.00 -2.60 % 13,925,710.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,181,480.00 12,533,876.57 14,296,876.00 13,925,710.00
รวมทุกหมวด 27,127,366.97 28,227,347.42 30,000,000.00 30,200,000.00

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:19:59 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 50,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 4,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 12,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 32,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 30,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 21,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 100 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,150 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,500 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 150 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:20:34 หนา : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,991,440 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 665,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,968,451 บาท

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

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 27,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 23,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,925,710 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,925,710 บาท

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:20:34 หนา : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,999 55,291 130,000 30.77 % 170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,465 6,460 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,712,700 3,852,400 4,872,000 2.83 % 5,010,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,701,600 1,608,000 1,756,800 1.23 % 1,778,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 54,000 84,000 0 % 84,000

เงินสํารองจาย 126,427.5 554,840 133,715 95.24 % 261,067

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 67,968 67,968 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 67,968 0 % 67,968

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 314,062 3.64 % 325,490

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566  10:21 หน้า : 1/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,536 392,576 0 0 % 0

รวมงบกลาง 5,887,695.5 6,591,535 7,368,545 7,706,925
รวมงบกลาง 5,887,695.5 6,591,535 7,368,545 7,706,925
รวมงบกลาง 5,887,695.5 6,591,535 7,368,545 7,706,925

รวมแผนงานงบกลาง 5,887,695.5 6,591,535 7,368,545 7,706,925
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

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566  10:21 หน้า : 2/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 1,368,000 -44.21 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,966,320 2,052,720 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 823,406 580,398 2,334,700 -4.68 % 2,225,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,300 2,605 88,260 -6.89 % 82,180

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 73,000 130.14 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 604,320 818,510 1,041,000 3.02 % 1,072,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 47,100 34,570 35,760 4.03 % 37,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,538,126 1,478,083 3,572,720 3,585,180
รวมงบบุคลากร 3,504,446 3,444,403 5,625,440 5,033,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

89,700 68,450 250,000 0 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,020 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566  10:21 หน้า : 3/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,084 6,862 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 113,804 75,312 310,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 815,056 877,608 480,000 20.83 % 580,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,960 19,090 50,000 300 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

49,090 7,500 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติและสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 164,547 16,936 235,000 -61.7 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท. 
และศึกษาดูงาน

0 0 300,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 750,000 -98.67 % 10,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 80,000

โครงการการพัฒนาเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ของชาติ

18,981 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 6,680 30,000 -50 % 15,000

โครงการตําบล 4 ดีวิถี พอเพียง 0 0 30,000 16.67 % 35,000

โครงการตําบล4ดีวิถีพอเพียง 30,000 8,300 0 0 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. และการ
ศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงานสวนตําบล

0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 158,781.92 100,378.11 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,261,415.92 1,036,492.11 2,575,000 1,555,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,205 79,465 80,000 12.5 % 90,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,136.9 4,865.01 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,472 39,580 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 116,950 3,200 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 135,945.3 107,480.33 200,000 25 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,229 15,243 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,600 18,570 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 431,538.2 268,403.34 420,000 470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 209,647.7 166,579.17 190,000 -21.05 % 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 550 6,899 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 104,745.51 104,511.18 200,000 0 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 314,943.21 277,989.35 425,000 385,000
รวมงบดําเนินงาน 2,121,701.33 1,658,196.8 3,730,000 2,710,000

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566  10:21 หน้า : 6/37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 55,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้าไฟฟา 0 0 0 100 % 2,600,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 51,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

16,000 0 7,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,000 0 7,500 2,600,000
รวมงบลงทุน 186,000 0 7,500 2,600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภออรัญประเทศ ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีตาง ๆ และวันสําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,812,147.33 5,102,599.8 9,362,940 10,368,100
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 22,920 0 1,791,480 0 % 1,791,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 54,780 0 % 54,780

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,120.97 291,818 436,320 -5.12 % 414,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,800.08 39,450 58,740 0 % 58,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 162,841.05 331,268 2,383,320 2,361,000
รวมงบบุคลากร 162,841.05 331,268 2,383,320 2,361,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 3,360 0 80,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 198,000 273,500 250,000 -20 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,500 20,726 50,000 10 % 55,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 45,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

137,185 44,000 60,000 -50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 344,685 338,226 380,000 345,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 28,100 52,990 20,000 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 7,980 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,130 19,908 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 47,230 80,878 60,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 395,275 419,104 560,000 505,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 24,500 0
รวมงบลงทุน 0 22,000 24,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารงานคลัง 558,116.05 772,372 2,967,820 2,866,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 12,000 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 12,000 379,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,000 -50 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 8,000 4,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 8,000 4,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 20,000 383,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,370,263.38 5,874,971.8 12,350,760 13,617,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ

37,340 87,766.75 45,000 -33.33 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ทับพริก

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุน อปพร. ในการปฏิบัติ
หน้าที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 37,340 87,766.75 65,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 37,340 87,766.75 65,000 130,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 37,340 87,766.75 65,000 130,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

6,900 12,600 45,000 33.33 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 6,900 12,600 45,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTY)ภายใน
หมูบ้านตําบลทับพริก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมเพิ่มศักยภาพอปพร.ตําบล
ทับพริก

64,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,800 0 130,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 71,700 12,600 175,000 110,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 71,700 12,600 175,000 110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 109,040 100,366.75 240,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 209,240 57,352 458,760 41.31 % 648,288

เงินประจําตําแหนง 0 0 25,050 67.66 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 255,600 265,920 276,600 4.03 % 287,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 464,840 323,272 760,410 978,048
รวมงบบุคลากร 464,840 323,272 760,410 978,048

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,800 2,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 16,800 2,400 35,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -60 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,832 24,060 50,000 10 % 55,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 45,000

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

รวมค่าใช้สอย 16,832 24,060 140,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,080 10,000 200 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 720 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,800 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 20,520 8,080 35,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 54,152 34,540 210,000 255,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 13,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 576,192 379,812 970,410 1,233,048
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 563,280 587,760 665,160 2.04 % 678,750

เงินวิทยฐานะ 17,500 80,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 648,360 513,569 632,280 4 % 657,572

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 33,871 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,253,140 1,215,700 1,429,440 1,468,322
รวมงบบุคลากร 1,253,140 1,215,700 1,429,440 1,468,322
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 193,000 262,500 200,000 45 % 290,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,800 0 100,000 -45 % 55,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 45,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 99,200 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

137,700 136,000 122,400 -11.11 % 108,800

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

56,500 66,670 63,280 -39.29 % 38,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

393,300 380,200 360,150 -8.57 % 329,280

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,610 9,743.79 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 901,110 855,113.79 925,830 1,016,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 773,066 -2.48 % 753,905

คาอาหารเสริม (นม) 776,640.94 785,725.06 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 786,640.94 795,725.06 773,066 753,905
รวมงบดําเนินงาน 1,687,750.94 1,650,838.85 1,733,896 1,790,405

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

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

โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ 0 4,000 0 0 % 0

ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส 9,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,700 21,000 0 33,400
รวมงบลงทุน 22,700 21,000 0 33,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

1,349,000 1,335,000 1,356,600 -1.24 % 1,339,800

รวมเงินอุดหนุน 1,349,000 1,335,000 1,356,600 1,339,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,349,000 1,335,000 1,356,600 1,339,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,312,590.94 4,222,538.85 4,519,936 4,631,927
รวมแผนงานการศึกษา 4,888,782.94 4,602,350.85 5,490,346 5,864,975
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคไข้เลือดออก 0 10,000 50,000 0 % 50,000

โครงการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
การคุมกําเนิดสุนัขและแมวภายในตําบลทับ
พริก

0 0 0 100 % 60,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 274,820 250,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

40,029 41,250 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,029 326,070 350,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,500 46,200 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 49,500 46,200 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 89,529 372,270 400,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 89,529 372,270 400,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านทับพริก

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านเขาสารภี

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคลองหว้า

20,000 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านปายเขียว

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านทับพริก

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านคลองหว้าใหม

20,000 20,000 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน

22,500 15,000 52,500 0 % 52,500

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 82,500 55,000 192,500 192,500
รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 55,000 192,500 192,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 82,500 55,000 192,500 192,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 172,029 427,270 592,500 432,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0 49,512 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 49,512 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 49,512 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

15,730.37 18,505.68 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 15,730.37 18,505.68 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,730.37 18,505.68 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 15,730.37 68,017.68 20,000 20,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันคนพิการ

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันคนพิการ

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 0 0 40,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 65,000 65,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,730.37 68,017.68 85,000 85,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 352,740 654,080 0.51 % 657,420

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 56,016 143,520 0.17 % 143,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 8,695 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 375,060 459,451 863,600 867,180
รวมงบบุคลากร 375,060 459,451 863,600 867,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -80 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 11,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 122,500 108,345 110,000 9.09 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,256 0 20,000 -25 % 15,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 64,000 215,000 517,320 -61.34 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 202,756 323,345 647,320 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,200 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 34,518.2 28,456.65 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,518.2 33,656.65 80,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 237,274.2 357,001.65 742,320 566,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 612,334.2 816,452.65 1,605,920 1,433,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  บ้านคลอง
หว้าใหม  หมูที่ 7

304,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟสองสวาง (ระบบโซลา
เซลล์) หมูที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ  

77,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 381,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 381,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยข้างบ้านอบต
.ประสิทธิ์ ผันผยอง ระยะทาง 460 ม. 
หมู 5

0 0 137,901 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 137,901 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 137,901 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 381,000 0 137,901 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,120 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,120 10,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 20,120 10,000 35,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 20,120 10,000 35,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 993,334.2 836,572.65 1,753,821 1,468,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการรณรงค์ตอต้านภัยจากยาเสพติด 0 14,000 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ตอต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาชีพ การ
สงเสริมอาชีพให้กับราษฎรภายในตําบล

0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,000 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 14,000 110,000 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 14,000 110,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ประสานแผนดิน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันตอต้านยา
เสพติดโลก อําเภออรัญประเทศ

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อําเภออรัญประเทศ

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภออรัญประเทศ

0 0 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 135,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 135,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 135,000 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 14,000 245,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลทับพริก 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นสัมพันธ์

244,131.8 0 40,000 75 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 244,131.8 0 110,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 78,058 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 78,058 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 322,189.8 0 190,000 220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 322,189.8 0 190,000 220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,800 2,000 50,000 -10 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 38,030 39,070 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 13,440 30,000 0 % 30,000

โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 40,830 54,510 180,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 40,830 54,510 180,000 175,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหาราชินี

5,000 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจําปี 2563

5,000 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันคล้ายสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโครงการวันแคนตาลูปและของดี
เมืองอรัญประเทศ

0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนโครงการวันฉัตรมงคล 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ประจําปี 2563

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันปิยมหาราช ประจําปี 
2563

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

25,000 0 25,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและของดีเมือง
อรัญฯ

0 25,000 25,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแหหอ
ปราสาทผึ้ง

0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมเงินอุดหนุน 50,000 30,000 75,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 30,000 75,000 130,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 90,830 84,510 255,000 305,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 413,019.8 84,510 445,000 525,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพง/รั้ว รอบบริเวณ 
อบต.ทับพริก

0 0 356,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลพระพรหม 0 0 93,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
ถนอม ยงกุล หมูที่ 3 

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 ซอยตรงข้ามบ้าน
ผู้ใหญวินัย

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังภายในหมูบ้าน
และรอบอางเก็บน้ําคลองหว้า หมูที่ 4

0 0 149,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการขยายทอเมนประปา PVC บ้าน
ปายเขียว  หมูที่ 5

84,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน  
บ้านสี่แยกทันใจ  หมูที่ 1

161,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวกลางหมู
บ้าน หมูที่ 2

0 0 69,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบ้าน 
ม.6

0 0 157,846 -100 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ําหน้าวัด
คลองหว้า

0 0 144,182 -100 % 0

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

รวมงานก่อสร้าง 245,000 0 1,269,028 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 245,000 0 1,269,028 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 2,550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,550 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,550 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 2,550 10,000 10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 0 0 40,000 -100 % 0

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

โครงการศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
ฯ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพฯ 

65,932 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อม

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อม 

0 7,675 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,185 7,675 150,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 94,185 7,675 150,000 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 94,185 7,675 150,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 94,185 10,225 160,000 110,000

รวมทุกแผนงาน 19,189,080.19 18,609,819.73 30,000,000 30,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทับพริก

อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,706,925 บาท
งบกลาง รวม 7,706,925 บาท

งบกลาง รวม 7,706,925 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ 5 พรอมทั้ง
กับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันดวย
- เป็นไปตาม พรบ.และหนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือ สูญเสียอันเนื่องมาจากการทํางานใหกับนาย
จาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้ง
ปี (มกราคม - ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,010,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เป็นสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 100 ลําดับที่ 3 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,778,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  เป็นสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 100 ลําดับที่ 2 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ใหแก ผูปวยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว โดยผูปวยเอดสจะไดรับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 100 ลําดับที่ 4 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือสั่งการ
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เงินสํารองจาย จํานวน 261,067 บาท

- เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได และในการชวย
เหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัยฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 325,490 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
    2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 67,968 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันประสุขภาพใน
ระดับ อบต.ไมนอยกวา รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวนประชากร
ตําบลทับพริก จํานวน 3,766 คน
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
    2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
    (สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,368,100 บาท

งบบุคลากร รวม 5,033,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 20,400 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท และจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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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 วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)

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 วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบดวย
    1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
    2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 110,160
 บาท 
    3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 432,000 บาท
    4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,200 บาท/เดือน รวม12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557
    (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,585,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,225,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัด สํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(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 ปฏิบัติงาน
    7. เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.
- เป็นไปตามประกาศก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 82,180 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ควรจายควบกับเงินเดือนใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 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 1,072,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางในสังกัดสํานักปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (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
        1. ตําแหนง คนงานทั่วไป
             (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ควรจายควบกับเงินเดือนใหแก
พนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และอื่น ๆ
    โดยคํานวณไว 12 เดือน
    (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

        1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อบต.ทับพริก ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบ
แทนบุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุและการควบคุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก และคาตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ จํานวน 130,000 บาท
        2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,000 บาท / เดือน รวม 12
 เดือน เป็นเงินจํานวน 120,000  บาท
    - เป็นไปตาม พรบ.และหนังสือสั่งการ
        1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
        2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค. 0402.5/ว85
  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลและคณะกรรมการ
        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช
จายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
    (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
     (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,555,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 580,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท 
- คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  จํานวน 540,000 บาท
- คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ จํานวน 20,000 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
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเป็น
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
  บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต
. เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร หรือคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจาย โดยใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมราย
ไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงิน
ที่มีผูอุทิศให
2. คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต
.ในการประชุมสภาฯ เชน อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจาย
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราช
พิธี จํานวน 160,000  บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราช
พิธี สําคัญตาง ๆ ที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น  เขารวมกับหนวยงาน
อื่น หรือ หนวยงาน อบต.จัดเอง อาทิ 
    1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินี  
    2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวนเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4 / ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และเป็นไปตามภารกิจ
อํานาจหนาที่
        (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 6/1/2566  10:22:02 หนา : 12/69



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
    (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งซอมขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการ คาประชาสัมพันธ คาตอบแทน
คณะกรรมการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของสําหรับการจัด
ทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (สํานักปลัด)
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โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยจายเกี่ยวกับคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา129 ลําดับที1่2
- 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        
       (สํานักปลัด)

โครงการตําบล 4 ดีวิถี พอเพียง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตําบล 4
 ดี วิถีพอเพียง โดยจายเกี่ยวกับคาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนาที่102 ลําดับที1่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
   (สํานักปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเสริมสนับสนุนการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ เชนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อ
สรางทัศนคติที่ดีงามในการอยูรวมกัน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 83 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
    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
    (สํานักปลัด) 

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท. และการศึกษาดูงาน

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.และประชาชนทั่วไปการแลก
เปลี่ยนเรียนรู อันเป็นประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของ
องคกร
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 126 ลําดับที่ 1 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
    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
    (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหพนักงานสวนตําบล เขน คาวิทยากรในการอบรม คายป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวาง รายจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การจัดกิจกรรม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่129 ลําดับที1่4
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
       (สํานักปลัด)
   
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงาเพื่อจายเป็นคาซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ รถยนตสวนกลาง เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท   0808.2/ว254ลงวัน
ที่15 มกราคม 2563 
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2
/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกร แผงปิด
ประกาศ ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับ
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

    
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรคเกอร แผงวงจร ฯลฯ
 อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอน สอม กระติกน้ํารอน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด ผาปูโตะ  กระดาษชําระ สบู ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ไขควง
ควงประแจ แมแรง น้ํามันเบรค สายไมล สัญญาณไฟฉุก
เฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบีน้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม จัดทําสปอรต ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
    (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ใหรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวของ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาบริการ
เว็บไซต 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ 
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งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเชาไฟฟ้า จํานวน 2,600,000 บาท

    จัดซื้อรถกระเชาไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถกระเชาไฟฟ้า  จํานวน 1 คัน 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (แกไข) ครั้งที่ 1 
    (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภออรัญประเทศ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ และ
วันสําคัญของชาติ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนอําเภออรัญประเทศ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
ตาง ๆ และวันสําคัญของชาติ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับบที่ 2) พ.ศ
.2563 
    2) หนังสืออําเภออรัญประเทศ ที่ สก 0218.1/2550 เรื่อง ขอ
รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,866,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,361,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,361,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,791,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลัง 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.
- ตามแผนอัตรากําลังสามปี 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

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน
    (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองคลังโดยคํานวณ
ไว 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ไดแก
        1. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
        2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
        3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
- ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
       (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,740 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    3) หนังสือกรม ดวนที่สุด มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
    (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับการอนุมัติ ให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท นี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติม
     (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลังพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ อปท. คาใชจาย
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 127 ลําดับที่ 5
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ
    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)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดเป็นปกติ เชน ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ 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 งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกร แผงปิด
ประกาศ ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับ
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองคลัง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม จัดทําสปอรต ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 383,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี 1 อัตรา ตามแผนอัตรา 3
 ปี จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
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 4,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรไดรับ
- 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 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ในการปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกแกผูใชเสนทาง
สัญจร
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 84 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุน อปพร. ในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน อปพร. ใน
การปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2566 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 85 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปวยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
        1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แก อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4
/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
    (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยจายเป็นคาใชจายใน
การเปิดปิดโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาเครื่อง
เขียน อุปกรณ คาสมนานคุณวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 86 ลําดับที่ 9
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว
 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
    (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,233,048 บาท

งบบุคลากร รวม 978,048 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 978,048 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 648,288 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง
สามปี โดยคํานวณไวจํานวน 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    (กองการศึกษาฯ )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
     (กองการศึกษา ฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 287,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา รวม 12
 เดือน 
    - ตามแผนอัตรากําลังสามปี 

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    (กองการศึกษา ฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (กองการศึกษา ฯ)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
     (กองการศึกษา ฯ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
    (กองการศึกษา ฯ )

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองการศึกษา ฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงาเพื่อจายเป็นคาซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ รถยนตสวนกลาง เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    (กองการศึกษา ฯ)
    

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกร แผงปิด
ประกาศ ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับผง
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 เลนส แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางรูป อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม จัดทําสปอรต ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,631,927 บาท
งบบุคลากร รวม 1,468,322 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,468,322 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 678,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผนกําลังสาม
ปี รวมจํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ.2535
    (กองการศึกษา ฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ
ใหแกครู จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
     (กองการศึกษา ฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 657,572 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานจางสามปี จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ. 2535
    (กองการศึกษา   ฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน .พ.ศ. 2535
    (กองการศึกษา ฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,790,405 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับการอนุมัติ ให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    (กองการศึกษา ฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
    (กองการศึกษา ฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,016,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     
    (กองการศึกษา ฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    (กองการศึกษา ฯ)
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คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองการศึกษา ฯ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับจัดทํา
โครงการฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 119 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (กองการศึกษา ฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว ๆ
 ละ 1,700 บาท) 
รายละเอียดดังนี้
    1. ศพด.บานคลองหวา จํานวนเด็ก 36 คน เป็นเงิน 61,200
 บาท
    2. ศพด.บานทับพริก จํานวนเด็ก 28 คน เป็นเงิน
จํานวน 47,600  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0816.2/ว 5016 ลงวันที่ 18 กรฎาคม 2565
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 38,420 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ชวงอายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง ดังนี้
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองหวา จํานวนเด็ก 22 คน เป็น
เงิน 24,860 บาท
     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับพริก จํานวน 12 คน เป็น
เงิน 13,560 บาท
        - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
        - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
        - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
        - คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี     
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 329,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับพริก จํานวน 2 แหง  เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
    1) ศพด.บานคลองหวา จํานวน  185,220 บาท 
    2) ศพด.บานทับพริก จํานวน  144,060 บาท 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 111 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
    (กองการศึกษา ฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องใชสํานักงานเพื่อจายเป็นคาซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 753,905 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 753,905 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
        1) วัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ กระทะ แกวน้ํา ถวย
ชาม ฯลฯ 
        2) คาอาหารเสริมนม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก และโรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองการศึกษา ฯ)

งบลงทุน รวม 33,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชในการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน 2
 บาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
- ตามบัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 145 ลําดับที่ 27
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 hread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,339,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,339,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

จํานวน 1,339,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน  
จํานวน  2 แหง ดังนี้
    1) โรงเรียนสระปทุม  เป็นเงิน 697,200 บาท
    2) โรงเรียนบานคลองหวา  เป็นเงิน 642,600 บาท
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 113 ลําดับ
ที่ 13
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคกรปกครองสวนตําบล)
    (กองการศึกษา ฯ )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาจาง
เหมาบริการพนหมอกควันน้ํายาเคมีป้องกันควบคุมยุง คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาน้ํามัน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ หรือรายการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 87 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาและการคุมกําเนิดสุนัขและ
แมวภายในตําบลทับพริก

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บาและการคุมกําเนิดสุนัขและแมวภายในตําบลทับพริก เชน คา
สํารวจสุนัขและแมว คาจัดซื้อวัคซีน การรณรงคติดตามผลการ
ดําเนินการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 หนาที่ 12 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ ที่เป็นโรคติดตออุบัติใหม หรือเป็นโรคติดตออุบัติ
ซ้ํา คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 หนาที่ 12 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ทรายอะเบท
 วัคซีน สําลี เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 192,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 52,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน ใหกับหมูที่ 1 - 7 ตําบลทับพริก หมูบานละ 7,500
 บาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 88 ลําดับที่ 3
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     (สํานักปลัด)

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สําหรับอุดหนุนหมู
บาน จํานวน 7 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุมการสัมมนาการณรงคการเผยแพรประชา
สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของแตละโครงการ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 88 ลําดับที่ 4 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
    (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

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

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภออรัญประเทศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหาร
ศูนยฯ เป็นสถานที่กลางในการรวบรวมและแจงเวียนกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือ
ประชาชนในดานตาง ๆ (อุดหนุนใหเทศบาลตําบลบานใหมหนอง
ไทร)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 92 ลําดับที่ 5 
     (สํานักปลัด)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
คนพิการในการเปิดโอกาสใหคนพิการไดแสดงศักยภาพและสง
เสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆในสังคมอยางสม่ํา
เสมอ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 91 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผูดอยโอกาสในดานตางๆ ในเขต
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก
    - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 91 ลําดับที่ 3
    (สํานักปลัด)

โครงการชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส ผูพิการ และ
คนไขในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภาย
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับพริก
    - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 91 ลําดับที่ 2
    (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,433,180 บาท

งบบุคลากร รวม 867,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 657,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 2 อัตรา รวม
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ประจําปี 2  อัตรา 
- ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
    (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชางในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท รวมจํานวน 12 เดือน
    (กองชาง) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 1 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน ตามแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
    (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
    (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติหรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561
    (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงและรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอ
สราง ไดแก ถนนสายตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ถนน
ที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบอ หรือสะพาน ทอระบายน้ํา รางระบาย
น้ํา ฯลฯ หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อาจชํารุดนอกเหนือ จากประเภทที่
ตั้งไวในงบประมาณนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2
/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ กรรไกร แผงปิด
ประกาศ ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน คลิป ซอง
เอกสาร ตลับผง
หมึก เทป ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แฟ้ม  ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรคเกอร แผงวงจร ฯลฯ
 อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เมาส (Mouse) ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (กองชาง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะมูลฝอย 550 บาทตอตันใหกับเทศบาล
ตําบลวัฒนานคร ตาม MOU และหนังสือเทศบาลวัฒนา
นคร ที่  สก 61003/ว 43 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 และ- - เป็นไปตามระเบียบ
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเทศไทยไรขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเทศไทยไรขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การแกไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในตําบล
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 136 ลําดับ
ที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (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 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทําความ
ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
จางจัดทําป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 97 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
     (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคตอตานภัยยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการรณรงคตอตานภัยจากยา
เสพติด เชน การแขงขันกีฬา การฝึกอบรม การจัดหาชุดตรวจสาร
เสพติด การประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนการชวย
เหลือผูติดยาเสพติดในการสงตัวเขาบําบัด คาใชจายที่จําเป็นใน
การจัดอบรมสําหรับการจัดทําโครงการฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 96 ลําดับ
ที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูในเรื่องอาชีพ การสงเสริมอาชีพใหกับ
ราษฎรภายในตําบล

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูในเรื่อง
อาชีพ เชน เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมอาชีพ ศึกษาดูงาน คา
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นตองใช ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566- 2570 หนาที่ 103 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)
    

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผูประสานแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
อรัญประเทศ ประจําปี 2566 เพื่อเป็นคาดําเนินการจัดฝึกอบรม
ใหแกผูประสานพลังแผนดิน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังในการแกไข
ปัญหายาเสพติด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 97 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอ
อรัญประเทศ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนใหกับโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภออรัญประเทศ
 - เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และะระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
    (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด ตําบลทับพริก จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ชุดกีฬา คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นไดแก คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน เงินรางวัล ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดงาน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 99 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
    (กองการศึกษา ฯ)
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โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 121 ลําดับ
ที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
     (กองการศึกษา ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายใหเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาหมูบานภายใน
ตําบลทับพริก ทั้ง 7 หมูบาน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 120 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     (กองการศึกษา ฯ)
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในจัดงานรัฐพิธี/ทางศาสนา หรือวันสําคัญ
ตางๆของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆตามโครงการฯ /นโยบาย
หรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566 - 2570
หนาที่ 119 ลําดับที่ 4
    (กองการศึกษา ฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา โดยมีคาใชจายทางพิธีทางศาสนา คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตองจายในการจัด
โครงการ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 120 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
     (กองการศึกษา ฯ)
  

โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรดน้ําดําหัวขอ
พรผูสูงอายุ คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 120 ลําดับที่ 8
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (กองการศึกษา ฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประเทศ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณีทอง
ถิ่นในการจัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 123 ลําดับ
ที่ 19
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ.2563
    (กองการศึกษา ฯ)

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณีทอง
ถิ่นในการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแกว 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 123 ลําดับ
ที่ 18
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ. 2563
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมตําบลทับพริก ใน
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2566
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 พ.ศ. 2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ. 2563
    (กองการศึกษา ฯ)

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแหหอปราสาทผึ้ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมตําบลทับพริก ใน
การจัดงานประเพณีแหหอปราสาทผึ้ง ประจําปี 2566
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับ
บที่ 2) พ.ศ. 2563
    (กองการศึกษา ฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน   ปุ๋ย  ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน   ใบมีด    เชือก    ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28   พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    (สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกปาตามพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาตามพระ
ราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ การดําเนินกิจกรรม รักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน ตลอดจนคาใชจายในการถากถางหรือการปลูกปาทด
แทน รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษรัพยากร
ธรรมชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดโครงการ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 134 ลําดับที่ 2 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)
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โครงการศึกษาดูงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพ ฯ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการศึกษาดูงานรอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ ฯ เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 134 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมปรับปรุงแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริม ปรับ
ปรุงแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษพื้นที่สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพตลอด
จนการใหความรูรวมทั้งสนับสนุน ป้องกันภาวะโลกรอน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 134  ลําดับ
ที่ 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
    (สํานักปลัด)
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