
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

อําเภอตาพระยา   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,340,746 บาท
งบกลาง รวม 22,340,746 บาท

งบกลาง รวม 22,340,746 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมใหกับ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตาพระยาที่นายจางพึง
ตั้งสมทบตามหลักเกณฑปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,546 บาท

        -  เพื่อจายเงินสมบทบกองทุนเงินทดแทน    
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,235,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพผูงสูงอายุตําบลตา
พระยา  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2552  และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,539,200 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกผูพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว  โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ  800  บาทตอเดือน  (ตามมติเมื่อวันที่  25  พฤศจิกาายน
  2557)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 366,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  จํานวน  61  รายๆ
ละ  500  บาทตอเดือน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก  ที่  มท.0808.2/ว1877  ลว.12  มิ.ย. 2550  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2551  

เงินสํารองจาย จํานวน 1,050,000 บาท

    -  เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม กรณีดังนี้
     1.1 กรณีเกิดภัยแลง                    จํานวน 100,000 บาท
     1.2 กรณีเกิดอุทกภัย                   จํานวน 100,000 บาท
     1.3 กรณีเกิดวาตภัย                    จํานวน 100,000 บาท
     1.4 กรณีเกิดภัยหนาว                  จํานวน 100,000 บาท
     1.5 กรณีเกิดอัคคีภัย                   จํานวน 50,000 บาท
     1.6 กรณีเกิดฟ้าผา                      จํานวน  50,000 บาท
      1.7  กรณีเกิดโรคระบาดในพืช    จํานวน  50,000 บาท
      1.8  กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว    จํานวน  100,000  บาท
      1.9  กรณีเกิดโรคระบาดในคน  จํานวน  400,000  บาท
(ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจายตามขอผูกพัน

(1) เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.ตาพระยา จํานวน 252,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.ตาพระยา  โดย
มีการตั้งสมทบกองทุนฯตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทรองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดย
กําหนดใหรองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางสมทบรอยละ 40
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 678,000 บาท

    -   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นใน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
   

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,101,192 บาท

งบบุคลากร รวม 7,457,292 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ  21,120 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  253,440  บาทและเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ
ละ  11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  278,640
  บาท
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทน
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท
 0809.7/ว 2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  ในราชกิจจา
นุเบกษา (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 45,600 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน และเงิน
คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2 
 อัตราๆละ 950 บาท 12 เดือน 
    -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2557  
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084  ลงวันที่ 30  กันยายน  2554  เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  ในราชกิจจานุเบกษา   
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆละ7,560 บาท จํานวน 12 เดือน 
    -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084  ลงวันที่ 30  กันยายน  2554  เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  ในราชกิจจานุเบกษา      

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 3,247,080 บาท
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        -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
          1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 
 1  อัตราๆละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 139,320
 บาท
          2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือน
ละ 9,500 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 114,000 บาท
          3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,560
 บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน จํานวน 32 อัตรา  เป็น
เงิน 2,903,040 บาท
          4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท 
    -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2) พ.ศ
.2557  
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084  ลงวันที่ 30  กันยายน  2554  เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  ในราชกิจจานุเบกษา
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,496,212 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,584,680 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 8
 อัตรา จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  2,584,680 
 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  8
  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
    (1)  ปลัดองคการบิหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
    (2)  หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
    (3)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
    (4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
    (5)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
    (6)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  ตําแหนง
    (7)  นิติกร  จํานวน  1  ตําแหนง
    (8)  เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฏีกา  ประกาศ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2542
    2)  พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน  เงิน
ปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
    3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  11)  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2560
    4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
    5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
    6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)  ลงวันที่  26
 พฤศจิกายน  2558
    7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่  2) ลงวัน
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ที่  22  มิถุนายน  2561
    8)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.   ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด ที่ มท.0809.3/ว2683  ลงวันที่  15 ธันวาคม  2558  เรื่อง
ประกาศ ก.จ.  กท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่  4)  และประกาศ ก.จ.  ก.ท. และก.อบต
.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบันที่  4)
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท
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        -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน ดังนี้
          1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,000  บาท
           2. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  (
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฏีกา  ประกาศ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2542
    3)  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ
.2538  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2544
    4)  พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน  เงิน
ปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535
    5)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบันที่  4)  พ.ศ.2553  ประกาศลงวันที่  3
  ธันวาคม  2553
    6)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
    7)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  7
  มีนาคม  2559    
    8)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สระแกว  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
)  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2559     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 785,532 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  5
 อัตรา  จํานวน  12 เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
    1)  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผช.เจาพนักงาน
ธุรการ ) จํานวน 1  อัตรา
    2)  พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  อัตรา
    3)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นักทรัพยากร
บุคคล) จํานวน  1  อัตรา
    4)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นักพัฒนาชุมชน) จํานวน  1
  ตําแหนง 
    5)  พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป )  จํานวน  1  ตําแหนง
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฏี
กา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)  ลง
วันที่  19 สิงหาคม  2558
    4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท
. 0809.5/ว36  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ กจ
.  กท.  และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  36,000  บาท  โดย
จายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
    1)  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
    -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  2,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  24,000  บาท
    2)  พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
    -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  1,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000  บาท
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฏีกา  ประกาศ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2542
    2)  พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน  เงิน
ปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
    3)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.  กท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372  ลงวันที่  1  กรกฏาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ กจ.  กท
.  และ ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับ
ที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 800,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 750,000 บาท

    
    (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  350,000  บาท
    (2)  คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง  จํานวน  400,000
  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ : 25/1/2565  09:13:38 หนา : 14/103



ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 300,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแมบานทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆละ 
 8,000  บาท/ตอเดือน  เป็นเงิน  96,000  บาทตามหนังสือ
กระทรวงหมาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว0746  ลงวันที่  1
  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563
  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจูางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถูน
    (2)  คาจางเหมางานดูแลรักษาอาคารสถานที่  จํานวน  1
 อัตราๆละ  9,000  บาท/เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  ตาม
หนังสือกระทรวงหมาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว0746  ลงวันที่  1
  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563
  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจูางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถูน
     (3)  คาจางเหมางานยานพาหนะ  จํานวน  1  อัตราๆละ 
 8,000  บาท/เดือน  เป็นเงิน  96,000  บาท  ตามหนังสือ
กระทรวงหมาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว0746  ลงวันที่  1
  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563
  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจูางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถูน
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คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 20,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชนคา
ถายเอกสาร  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาลางอัด
ฉีดรถยนต  คาซอมแซมทรัพยสิน  คางจางเหมาจัดทําของ
ขวัญ  หรือของที่ระลึกตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาป้าย
บอกสถานที่  คาป้ายบอกแนวเขต  คาจางเหมาอื่นๆ  ฯลฯ  ที่เป็น
กิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย 

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 80,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม  สัมมนาตางๆ  เชน คาลงทะเบียนประชุม  คาธรรมเนียม
ในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  ของผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
   

คาบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร  คาจางโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง ,โทรทัศน, ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ , คา
หนังสือพิมพสํานักงานและหมูบาน สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชา
สัมพันธเผยแพรขาวสารตางๆ ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

   (1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  20,000  บาท 
     -  เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ  ที่จําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาที่  ที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลและรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป)
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน 20,000 บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
องคการบริหารสวนตําบลในโอกาสตางๆ  การประชุมระหวาง
องคกรสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารงานทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทํางานรวมกันใน
องคกร

จํานวน 25,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
. 2565 - 2569)  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป) 
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คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
 การจัดทําแผนพัฒนาฯ  แผนชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่น  การจัดทําแผนชุมชนของผูนําชุมชน กลุม
อาชีพ  ประชาคมตําบล  หมูบาน ผูใหญบาน  คณะกรรมการหมู
บาน  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เป็นคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัว
จายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม  และกรเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป )     

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการชองผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง   รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง     คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวน
พิเศษ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและตางประเทศ  หรืออบรมสัมมนา ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน( ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
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คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

    "     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   
    คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
(สํานักงานปลัด)    
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คาใชจายในการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายการออกหนวยบริการประชาชน
ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ /โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อน
ที่  เป็นคาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาน้ํา
แข็ง  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในกาาจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
.2565 - 2569)      

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม  และพวงมาลา  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ฯลฯ
  สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ  ตามวาระโอกาสที่มีความจําเป็น
และสําคัญและรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

โครงการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
เพื่อการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  เพื่อเป็นการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน  เชนการทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึก
อบรม  วุฒิบัตร       คาสถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่อง
เขียน  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม  และการเขารับการ    ฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือ  สั่งการ  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานรัฐพิธี
ตางๆ เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานรับเสด็จ  งานพระราช
พิธีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ  เป็นคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  เชน
พวงมาลา  ชอดอกไม  ธงตราสัญลักษณ  คาวัสดุอุปกรณในการ
ตกแตงสถานที่คาใชจายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2565 -2569)       

โครงการจัดกิจกรรมวันตนไมประจําชาติ จํานวน 25,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
ตนไมประจําชาติ ฯลฯ  การทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึกอบรม  วุฒิบัตร  คา
สถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียน  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  และหนังสือสั่งการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2565 - 2569 )    
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โครงการตาพระยา Big  Cleaning  Day จํานวน 25,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตา
พระยา  Big  Cleaning  Day  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559)  ปรากฏตามแผน
งานทองถิ่นหาปี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงานและการแขงขันกีฬาฯ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันของคนในชาติ  เชนการจัดทํากิจกรรมอันเป็นการพิทักษ
ไวซึ่ง  ชาติ  ศาสนา  พระมาหากษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติและเป็นคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ  เชน  คาจัดทําป้าย  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงานและการแขงขันกีฬาฯ

โครงการผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลตาพระยา

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คาวิทยกร  คาป้าย
โครงการ  อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแกคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง

จํานวน 300,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและลูกจาง  ประจําปี
งบประมาณ  2565  เชน  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล คาวัสดุฝึก
อบรม  วุฒิบัตร  คาสถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียนและคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และแกไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาหาปี พ.ศ.2565-2569 

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.  2540

จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2565 - 2569
)  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเครื่อง
มือเครื่องใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู  โต๊ะ  เกาอี้  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ  ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. และกิจการงานสภาฯ เชน  โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด  แฟ้ม  เครื่องเขียน  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  ที่ใชในสํานัก
งาน (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย  ชาม  แกวน้ํา  สอม  ถวย
กาแฟ  หมอ  แปรง  ไมกวาด  ผาปูโต๊ะ  ผงซักฟอก  น้ํายาลาง
หองน้ํา  น้ํายาถูพื้น  กระดาษชําระ  ตะกรา  ฯลฯ (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก - ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  สําหรับ
ยานพาหนะของ  อบต.ตาพระยา     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  จารบี  ก๊าชหุง
ตม  ถาน  น้ํามันก๊าด ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
กล  ใชในงานตางๆ  ที่เป็นกิจการขององคการบริหาารสวน
ตําบล (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเเกษตร  เชน  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก สายยาง  ฯลฯ ใชใน
งานตางๆ  ที่เป็นกิจการขององคการบริหาารสวนตําบล (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ  เชน  พูกัน สี  ฟิลมสไลด  เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนต  วีดิโอเทป  แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลางอัด  ขยายภาพถายดาวเทียม  กระดาษสําหรับพิมพภาพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผงหมึก  ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง  แป้นพิมพ  เมาส  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป)     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม  เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลตาพระยาและสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา(ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในกิจการองคการบริหาร
สวนตําบลตาพระยา(ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตาพระยา  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียและโทรเลข  คา
ธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  สําหรับ
ใชในกิจการองคการบริหารสวนตําบลตาพระยา(ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  คาเชาพื้นที่เว็บไซต อบต
. 
 คาเชาพื้นที่ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิคส  คาเชาใชคูสายโทร
ศัพทอินเตอรเน็ตในระบบความเร็วสูง (ADSL)  ใชประจําใน
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาพระยาและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ(ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)"     
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งบลงทุน รวม 78,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับกลม หนาเมลามีนไรรอยตอ จํานวน 20,400 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับกลม  หนาเมลามีนไรรอยตอ  TOP  
หนา  19  มิล  ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม  1.2  นิ้ว  หนา  1  มม
.  โต๊ะพับกลม  พับได  ขนาด  120 x 75 cm. เสน
รอบวง  377  ซม.  ราคาตัว
ละ  1,700  บาท  จํานวน  12  ตัว  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

โต๊ะพับเอนกประงค จํานวน 36,000 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประงค  
    -  โต๊ะพับเอนกประสงค  ใชไดทุกสถานที่  ท็อปโต๊ะผลิตจาก
ไมยาง  ปิดขอบคิ้วยางสีดํา  ดูเป็นระเบียบปิดผิว
ดวย  Laminate  Formica  ทนตอความรอน  ความชื้น  และ
รอยขีดขวนไดดี  ทําความสะอาดงาย  โครงขาเหล็กชุ
ปโครเมียม  ขาโต๊ะพับเก็บไดสะดวก  รองขาดวยพลาสติกแข็ง  4
  จุด  กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบนพื้นผิวสามารถหมุนปรับ
ระดับได  สีขาว   
    -  ขนาด  120 x 60 x75 ซม./ตัว  ราคา  2,100
  บาท  จํานวน  10  ตัว
    -  ขนาด 150 x 60 x75 ซม.  Weigh  ราคา  1,500
  บาท  จํานวน  10  ตัว  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครืองสํารองไฟ จํานวน 22,500 บาท

    -  เพื่อจายซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  800  VA  
จํานวน  9  เครื่อง  (คุณลักษณะกําหนด  ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิตอล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 80,000 บาท

    "    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยาตาม    
     1. โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญตางๆ  จํานวน  50,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฯลฯ 
      2.  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.ระดับอําเภอ  จํานวน  30,000  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี พ.ศ. 2565 - 2569 )เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559"     

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของ  อบต.ตาพระยา จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางสํารวจความพึงพอใจผูรับ
บริการของ อบต.ตาพระยา

งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,867,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,867,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,162,700 บาท

    "   -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน  5
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,162,700 บาท  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน 5 อัตรา โดยจาย
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหนง
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(4) เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
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เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 16,440 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ก.พ.รับรองของพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  2 
 อัตรา  (เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,  เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ปฏิบัติงาน)  ตามกรอบอัตรากําลัง (ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
คลัง (ผอ.กองคลัง) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 582,420 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสวน
การคลัง  องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4  อัตรา ดังนี้
     1.  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.พัสดุ)
     2.  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผช.จพง.ธุรการ)
     3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.การเงินและบัญชี)
     4. พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได) ตาม
กรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 63,780 บาท
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    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา 
     1.  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.พัสดุ)
     2.  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผช.จพง.ธุรการ)
     3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.การเงินและบัญชี)
     4. พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได) ตาม
กรอบอัตรากําลัง (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)     

งบดําเนินงาน รวม 1,066,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 570,000 บาท

    (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  จํานวน  220,000  บาท  
    (2)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย  เชนคาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม
งานกอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน  ประเมินผลงาน จํานวน  150,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
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เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
   (2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย   ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท
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    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  (กองคลัง)    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  (กอง
คลัง)     
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ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

    -  คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป  จํานวน  1  คนๆ
ละ  8,000 บาท  เพื่อบันทึกขอมูล  ปรับปรุงขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินในระบบ  LTAX3000  เพื่อจัดทําขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน (ผท.4)  (ผท.5)  และบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของการงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  บันทึกขอมูลรายชื่อผูเสียภาษี
ในระบบ  e-LAAS  และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 50,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชนคา
ถายเอกสาร  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาลางอัด
ฉีดรถยนต  คาซอมแซมทรัพยสิน  คางจางเหมาจัดทําของ
ขวัญ  หรือของที่ระลึกตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาป้าย
บอกสถานที่  คาป้ายบอกแนวเขต  คาจางเหมาอื่นๆ  ฯลฯ  ที่เป็น
กิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จาย (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม  ประชุม  สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม  คา
ธรรมเนียนในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป)     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาบริการดานคมนาคม  คาใชจายเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  คาเชาใชคูสายโทรศัพท
อินเตอรเน็ตในกองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริการงานคลัง  แผน
งานบริหารทั่วไป     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล  สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ  หรืออบรม
สัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)     

คาใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  งานจัดเก็บภาษี/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  คาจางเหมาลูกจางในการปฏิบัติงาน  คาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ  คาวัสดุอื่นๆ  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  (ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ  เชน  ตู  โต๊ะ  เกาอี้  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  และวัสดุ  ครุภัณฑ
อื่นที่ใชในสํานักงาน  (ปรากฏในงานบริการงานคลัง  แผน
งานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ตรายาง  แบบ
พิมพ  หมึก ฯลฯ ที่ใชในสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลตา
พระยา (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล  ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพเลเซอร  แผงแป้นอักษรหรือแป้น
พิมพ  เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ (ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

งบลงทุน รวม 35,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  6 หลัง จํานวน 35,400 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2  บาน  รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  จํานวน  6  หลังๆละ  5,900  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,991,684 บาท

งบบุคลากร รวม 1,191,684 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,191,684 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,040 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม (ปรากฏใน
งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป)  รายละเอียดดังนี้
   1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จํานวน 1
 อัตรา
    2. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบติงาน 1
 อัตรา
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,780 บาท

     -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1 
 อัตรา  (เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  ตามกรอบ
อัตรากําลัง (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 715,044 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  6
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  2  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(3)  พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  4  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 77,820 บาท
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    "- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง  5 อัตรา  จํานวน 12 เดือน   โดยจายใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
  (2)  พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง) จํานวน 1
 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  3  ตําแหนง
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สระแกว เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)     
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งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 440,000 บาท

    "(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง จํานวน  140,000  บาท
(2)  คาตอบแทน อปพร.  ตามคําสั่งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตาพระยา  จํานวน  300,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการชองผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวน
พิเศษ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและตางประเทศ  หรืออบรมสัมมนา ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน( ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)     

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม  สัมมนาตางๆ  เชน คาลงทะเบียนประชุม  คาธรรมเนียม
ในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  ของผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบ  เครื่องแตงกาย
สําหรับสมาชิก อปพร. อบต.ตาพระยา  หนวยกูชีพกูภัย และ
หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

   วัสดุอุปกรณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวย  แผงกั้นจราจร  แผงกั้นจราจร
พลาสติก  เครื่องดับเพลิง  ชุดดับเพลิง  เสื้อกั๊กจราจร  กรวยยาง
จราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )
   

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

   (1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม
    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา
ตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม 
 จํานวน 25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับ
ที่  503  หนาที่  90
    (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา
ตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต  จํานวน  25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ  ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  503  หนาที่  99
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ชวงเทศกาลวัน
ปีใหมและสงกรานต  การจัดเวรยามภัยเหตุรายฯ  รวมทั้งจุดอํานวย
ความสะดวก

จํานวน 60,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  ชวงเทศกาลวันปีใหมและสงกรานต  การจัดเวรยามภัยเหตุ
รายฯ รวมทั้งจุดอํานวยความสะดวก  เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาน้ําดื่มบริการประชาชน  และคาใชจายอื่นๆ  และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในกาาจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี     

คาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  เชน  คาใชจายในพิธีเปิด–ปิด  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ   คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเชาสถาน
ที่รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร)

จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และเจาหนาที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงคาแก๊สหุงตม  คาที่พัก  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557เพื่อใหสมาชิก อป
พร.ตําบลตาพระยาไดรับการเพิ่มพูนความรูทักษะ  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี)

คาใชจายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า  เชน คาใชจายในพิธีเปิด–ปิด  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเชาสถานที่
และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,855,116 บาท

งบบุคลากร รวม 4,002,116 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,002,116 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,143,460 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลจํานวน  2 
 อัตรา  ครูผูดูแลเด็ก 6  อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลังและอบต.ตั้ง
คาตอบแทนสวนเกินสมทบจํานวน 6  อัตรา (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)  ราย
ละเอียดดังนี้
  1.  ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ตน) จํานวน  1  อัตรา
   2.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา
   3.  ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  6  อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานการศึกษา
เดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,675,236 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่
ในสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
      1. พนักงานจางตามภารกิจ  (ผช.จพง.ธุรการ,  ผช.นัก
วิชาการศึกษา)  จํานวน 2  อัตรา
      2  ผูดูแลเด็ก  จํานวน   6  อัตรา  
      3.พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน4อัตรา
และอบต.ตั้งสมทบสวนเกินอีก 10  อัตราตามกรอบอัตรากําลัง
และเงินที่ปรับเพิ่ม(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  แผนงานการศึกษา)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 141,420 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  (ผช.พนง.ธุรการ)  พนักงานจา
ตามภารกิจ (มีทักษะ)  จํานวน  3  อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป
จํานวน  4  อัตรา  (ผดด.4  อัตรา)  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)
"     
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งบดําเนินงาน รวม 1,173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 497,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 467,000 บาท

    (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง    
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี"   
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น"     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
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ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่ว
ไป  จํานวน  1  อัตราๆละ  8,000  บาท  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาลูกชาง  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ที่ มท
. 0808.2/ว0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจูางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถูน

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม  สัมมนาตางๆ  เชน คาลงทะเบียนประชุม  คาธรรมเนียม
ในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  ของผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางฯลฯ

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 50,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชนคา
ถายเอกสาร  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก  คาลางอัด
ฉีดรถยนต  คาซอมแซมทรัพยสิน  คางจางเหมาจัดทําของ
ขวัญ  หรือของที่ระลึกตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาป้าย
บอกสถานที่  คาป้ายบอกแนวเขต  คาจางเหมาอื่นๆ  ฯลฯ  ที่เป็น
กิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จาย (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน
สวนตําบลพนักงานจางสําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักคาผานทางดวนพิเศษและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ
หรืออบรมสัมมนาฯลฯเป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2555  และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
เป็นคาดําเนินการคาตอบแทนเงินรางวัลอาหารเครื่องดื่ม  คาของ
เลนและรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา  เชน  การจัดอบรมSAR  การจัดทําสื่อการสอน  การจัด
เตรียมความพรอมรับตรวจสมศ.  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอื่นๆเป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาที่พัก  คายานพาหนะ  คาวัสดุ
อุปกรณ  และรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ไดเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี    
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โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให
กับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
คาตอบแทนวิทยากร  คาใชสอย คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
ของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  

โครงการสนับสนุนสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินัย
จราจรฯ

จํานวน 10,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนสง
เสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินัยจราจรฯลฯ  เชน จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุฝึกอบรมวุฒิบัติ  คาสถานที่ คาเอกสาร  คาเครื่องเสียงและ
รายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ  เชน  ตู  โต๊ะ  เกาอี้  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  ประตู  หนาตาง  บานกระจก  ยานพาหนะ  และวัสดุ
ครุภัณฑอื่น  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ อบต
. และกิจการงานสภาฯ เชน  โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด  แฟ้ม  เครื่องเขียน  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงาน
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง  เชน  ถวย  ชาม  แกวน้ํา  สอม  ถวยกาแฟ  หมอ  ถาด
อาหาร  แปรง  แป้งโรยตัว  ผาเช็ดมือง  ไมกวาด  ผาปูโต๊ะ  ผง
ซักฟอก น้ํายาเคมี ฯลฯ  เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  อิฐ  หิน 
 ดิน  ปูน  ทราย  สี  และเครื่องมือกอสราง ฯลฯ  (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเเกษตร  เชน  สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก สายยาง  ไมดอก  ไม
ประดับ  ใชในงานตางๆ  ที่เป็นกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบล (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงาน
การศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผงหมึก  ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง  แป้นพิมพ  เมาส  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ      

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุบริโภค  เชน  คาจัดซื้อน้ําดื่ม  น้ําใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และไวบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของกิจการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  7  ศูนย (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  แผนงานการศึกษา)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา /น้ําบาดาลของกิจการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  ศูนย (ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 141,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 119,000 บาท

    -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  7
  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา  4  แกน
หลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  3.1  GHz หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
    -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา  4 MB
    -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมนอยกวา  4  GB
    -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความ
จุไมนอยกวา  1  TB หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาด
ความจุไมนอยกวา  250  GB  จํานวน  1 หนวย
    -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)  
แบบ10/100/100  Base - T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอย  1 ชอง
    -  มีชองเชื่อมตอ (Interface )แบบ USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
    -  มีแป้นพิมพและเมาส
    -  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
    ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิตอล  
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 22,500 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  9  เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา  1  KVA  (Watts)
    -  สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,538,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางที่แปรงฟัน  อางลางมือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ตาพระยา

จํานวน 138,500 บาท

    -  เพื่อใชสําหรับสรางอางลางหนา  อางแปรงฟัง  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา  จํานวน  7  แหง  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ตาพระยา กําหนด

โครงการกอสรางศาลาพักผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตา
พระยา

จํานวน 350,000 บาท

    -  เพื่อกอสรางศาลาพักผูปกครอง  จํานวน 7 หลัง (7 ศพด
.) รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยากําหนด

โครงการกอสรางสนามสรางปัญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 250,000 บาท

    -  เพื่อกอสรางสนามสรางปัญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตา
พระยา จํานวน  1  แหง  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะโก)  ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา กําหนด

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา จํานวน 300,000 บาท

     -  เพื่อใชสําหรับปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตา
พระยา  จํานวน  6  แหง  (ยกเวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนิน
สมบูรณ) เชน เหล็กดัด  มุงลวดและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ตาพระยา กําหนด

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสมบูรณ จํานวน 500,000 บาท

    -  เพื่อใชในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนิน
สมบูรณ  เชนเปลี่ยนหลังคา ทาสีภายนอกและภายใน  ทาสี
รั้ว เปลี่ยนประตู  หนาตาง  ติดตั้งมุงลวด  เหล็กดัดและวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา กําหนด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,454,902 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,352,302 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,472,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว))

จํานวน 527,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน  เป็นคาสื่อการเรียน
การสอน  วัสดุการศึกาษา  และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0893.2/ว801  ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2551 โดยใหคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา  จํานวน  7
 ศูนย  จํานวน  310  คน  คนละ 1,700 บาทตอปี  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้  
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70  คน
    -   ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 คน
     -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 คน  
     -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 คน
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 คน
     -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 คน
     -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40คน  รวมทั้งสิ้น
จํานวน  527,000  บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

จํานวน 1,594,950 บาท

   คาอาหารกลางวัน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตา
พระยา  จํานวน  7  ศูนย  ดังนี้ 
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  360,150  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 21จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 21 จํานวน 245
 วัน  จํานวน  205,800  บาท 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการเรียนการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ)

จํานวน 62,000 บาท

   -  คาหนังสือ  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  3-5 ปี)  (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาพระยา  จํานวน  7  ศูนย  ดังนี้ 
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 200 เป็นเงิน  14,000
  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 2200 เป็น
เงิน  8,000  บาท
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็น
เงิน  8,000  บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน )

จํานวน 133,300 บาท

    -  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ  3-5 ปี)  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตา
พระยา  จํานวน  7  ศูนย  ดังนี้ 
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 430 เป็นเงิน  30,100
  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็นเงิน  17,200
 บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็นเงิน  17,200
  บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็น
เงิน  17,200  บาท
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็น
เงิน  17,200  บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็นเงิน  17,200
  บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 430 เป็นเงิน  17,200
  บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 93,000 บาท

     -  คาเครื่องแบบนักเรียน  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  3-
5 ปี)  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาพระยา  จํานวน  7  ศูนย  ดัง
นี้ 
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 300 เป็นเงิน  21000
  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็นเงิน  12,000
 บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็นเงิน  12,000
  บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็น
เงิน  12,000  บาท
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็น
เงิน  12,000  บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็นเงิน  12,000
  บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 300 เป็นเงิน  12,000
  บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (คาอุปกรณการเรียน )

จํานวน 62,000 บาท

     -  คาอุปกรณการเรียน  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  3-5
 ปี)  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาพระยา  จํานวน  7  ศูนย  ดังนี้ 
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 200 เป็นเงิน  14,000
  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 2200 เป็น
เงิน  8,000  บาท
     -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็น
เงิน  8,000  บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 200 เป็นเงิน  8,000
  บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,880,052 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,880,052 บาท
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    (1)  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  310  คน  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260
  วัน  เป็นเงิน  594,022  บาท แยกเป็น
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 70 x 7.37 จํานวน 260 วัน
เป็นเงิน  134,134  บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน  76,648 บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน 76,648 บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน 76,648 บาท
    -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน 76,648 บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน 76,648 บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 40 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  วันเป็นเงิน 76,648 บาท  (ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)
    (2)  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับเด็กนัก
เรียนที่อยูในสังกัด สพฐ.ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน  1,215 คน อัตราคนละ 7.37
  บาท จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  2,328,183  บาท  แยกเป็น
   -   รร.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 245 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  เป็นเงิน 469,469  บาท
    -  รร.บานตะโก จํานวนเด็ก 203 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  เป็นเงิน 388,989 บาท
    -  รร.บาทัพเซียม จํานวนเด็ก 149 x 7.37 จํานวน 260
 วัน  เป็นเงิน 285,514 บาท
    -  รร.บานแกวเพชรพลอย จํานวนเด็ก 151 x 7.37
 จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 289,346  บาท
    -  รร.กองทัพบกอุทิศบานหนองไผ จํานวนเด็ก 112 x 7.37
 จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 214,614 บาท
    -  รร.นางามมิตรภาพที่ 131 จํานวนเด็ก 355 x 7.37
 จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 680,251   บาท 

วันที่พิมพ : 25/1/2565  09:13:38 หนา : 62/103



งบเงินอุดหนุน รวม 5,102,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,102,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนอง
ไผ

จํานวน 470,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล  และนักเรียน  ป.1- ป
.6 จํานวน  112  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานกุดเวียน จํานวน 1,029,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานกุดเวียน  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล  และนัก
เรียน  ป.1- ป.6 จํานวน  245  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอย จํานวน 634,200 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานแกวเพชรพลอย  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล  และนักเรียน  ป.1- ป.6 จํานวน  151  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานตะโก จํานวน 852,600 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานตะโก  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล  และนัก
เรียน  ป.1- ป.6 จํานวน  203  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)
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โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานทัพเซียม จํานวน 625,800 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานทัพเซียม  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล  และ
นักเรียน  ป.1- ป.6 จํานวน  149  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131 จํานวน 1,491,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานนางามมิตรภาพที่  131  ตามจํานวนนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล  และนักเรียน  ป.1- ป.6 จํานวน  355  คน  อัตราคน
ละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,122,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,756,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,756,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,002,700 บาท

      -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3
  อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  และเงินที่เพิ่ม 
 ดังนี้  
    1)  ผอ.กองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) จํานวน 
 1 อัตรา
    2)  เจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1 อัตรา
    3)  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 11,160 บาท

        -  เพื่อเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง ของพนักงานสวนตําบล ตามกรอบ
อัตรากําลัง  จํานวน  1  อัตรา คือ  เจาพนักงานสาธารณสุข
        -  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  พ.ส.ร.  ของเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน
   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  จํานวน  1  อัตรา 
 จํานวน  930 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,160
 บาท  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  แผน
งานสาธารณสุข) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ ผอ. กองสาธารณ
สุข  จํานวน 12  เดือนๆละ  3,500  บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 604,800 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ที่ปฏิบัติงานที่
กองสาธารณสุข  จํานวน  5  อัตรา  
    1)  พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถขยะ)
    2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.เจาพนักงานสาธารณสุข)
    3)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.เจาพนักงานธุรการ)
    4)  พนักงานจางทั่วไป  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง (ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 1,294,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 304,000 บาท

    (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  160,000  บาท
    (2)  คาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น  จํานวน  2  อัตราๆละ 
 6,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  144,000  บาท    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น"     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
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ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 540,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป  
    1) พนักงานกูชีพ  จํานวน  1  คนๆละ  9,000
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท
    2)  คนงานทั่วไป  จํานวน  4  คน เป็นเงิน  9,000
 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000  บาท
   ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว0746  ลงวัน
ที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563
  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจูางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถูน

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม  สัมมนาตางๆ  เชน คาลงทะเบียนประชุม  คาธรรมเนียม
ในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  ของผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง        
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน       คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล  คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  ไปติดตอ
ราชการ  หรือคําสั่งใช อสม  ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน( ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผน
งานสาธารณสุข)

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 80,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดผัก
ตบชวา  เพื่อเป็นการกําจัดผักตบชวาตามแหลงน้ําในชุมชนตําบล
ตาพระยา  เชนการทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึกอบรม  วุฒิบัตร  คาสถานที่  คา
เอกสาร  คาเครื่องเขียน  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการ
สามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงานและการแขงขันกีฬา  และหนังสือสั่ง
การ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2565 - 2569)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่อง
ใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู  โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ (ปรากฏในงานบริหารสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ อบต
. และกิจการงานสภาฯ เชน  โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด  แฟ้ม  เครื่องเขียน  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก - ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  สําหรับ
ยานพาหนะของ  อบต.ตาพระยา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  จารบี  ก๊าชหุง
ตม  ถาน  น้ํามันก๊าด ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
กล  ใชในงานตางๆ  ที่เป็นกิจการขององคการบริหาารสวน
ตําบล (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผงหมึก  ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง  แป้นพิมพ  เมาส  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เมนบอรด เมมโมรี่ซิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป)

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน  พนักพิงหนัง จํานวน 2,500 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  พนักพิง
หนัง  จํานวน  1 ตัว  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

    - เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  ขนาด  4  ฟุต  จํานวน  1  ตู   คุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
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โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร  ขนาด  60*120  เซนติเมตร  จํานวน  1 ตัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

    - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  2  เครื่อง  ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิตอล

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  1  เครื่อง   (คุณลัษณะ
กําหนด  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี  พ.ศ.  2564)

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  1  เครื่อง   (คุณลัษณะ
กําหนด  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี  พ.ศ.  2564)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

    -  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน  2  เครื่อง (คุณลัษณะกําหนด  ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปี  พ.ศ.  2564
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 710,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
ตางๆ  สนับสนุนการจัดหนวยบริการสุขภาพรณรงค  ประชา
สัมพันธในการกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายรณรงคพนหมอกควัน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบา  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  คาตอบแทนเจาหนาที่   คาอาหาร  คา
อารหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในกาจัดงาน  การแขงขัน
กีฬา  จํานวน  80,000  บาท
    -  คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา  จํานวน 20,000 บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี   

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนภายใตหลักการ 3 ช  และหลักการประชารัฐตามแผน
ปฏิบัติการ""ประเทศไทยไรขยะ""  ตามแนวทางประชารัฐเพื่อจาย
เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวาง  คา
วัสดุและอุปกรณตางๆ  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เชน  คาตอบแทนเจา
หนาที่ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)     
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โครงการสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึก
อนุรักษสิ่งแวดลอม  และสงเสริมการคัดแยกขยะในตําบลตา
พระยา  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามหนังสือสั่งการ
    - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560
    - ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ
.2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2565 - 2569)

โครงการอบรมอาสาปศุสัตวดานโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาปศุ
สัตวดานโรคพิษสุนัขบา  เชนคาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของทุกรายการสามารถถัวจายไดตามหนังสือสั่งการ
    -  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่2)  พ.ศ.2560
    -  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย 
 พ.ศ.2560 ลงวันที1่8 ตุลาคม 2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่มท0808.2/ว3028  ลงวันที่  6
  มิถุนายน 2561
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2557 ปรากฎในแผนพัฒนาทรองถิ่นหาปี (พ.ศ.2565-
2569)  

วันที่พิมพ : 25/1/2565  09:13:38 หนา : 73/103



ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัสดุ
อุปกรณเวชภัณฑ  วัคซีนป้องกันโรคตางๆ  เชนคาจัดซื้อเวชภัณฑ
น้ํายาเคมี  ยารักษาโรค  ทรายอะเบท  น้ํายาฆาเชื้อ  น้ํายาเครื่อง
พนกําจัดลูกน้ํายุงลาย  คาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในงานบริการ
สาธารณสุขอื่นและงานสาธารณสุขอื่น  แผนงานสาธารณสุข)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกูชีพกูภัย  ประกอบ
ดวย  เปล  กระเป๋ายา  ถุงมือ  ผายาง  ผาขาว  ยาเวชภัณฑ  ที่
เกี่ยวของกับงานกูชีพกูภัยขององคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่  1 -17 จํานวน 340,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่  1 - 17  ตําบลตาพระยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. เทศบาล 
และ อบต. พ.ศ. 2560

จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือด
รอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานาจหนาที่
ของ อบจ. เทศบาลและอบต.  พ.ศ.2560  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานา
จหนาที่ของ อบจ.เทศบาลและอบต. พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 25/1/2565  09:13:38 หนา : 74/103



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,395,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,358,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,358,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 667,140 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3
 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง  และเงินที่ปรับเพิ่ม ดังนี้
    1.  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
    2.  นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา  (ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน  แผนงานชุมชน)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 19,560 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และเงินที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  3  อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง  ดังนี้
    1)  ผูอํานวยการกองชาง จํานวน  1  อัตรา
    2)  นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา  ตามกรอบอัตรา
กําลัง (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผน
งานเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
ชาง  เดือนละ  3,500 บาท จํานวน  12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 596,040 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองชาง  องคการบริหารสวนตําบล   ดังนี้
    1)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นายชางโยธา) จํานวน 1
 อัตรา
    2)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นายชางไฟฟ้า) จํานวน 1
 อัตรา      3)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช
.จพง.ธุรการ) จํานวน 1 อัตรา 
    4)  พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน  1  อัตรา  ตาม
กรอบอัตรากําลัง  และเงินเพิ่มที่ปรับเพิ่ม (ปรากฏในงานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง  ดังนี้
    1)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นายชางโยธา) จํานวน 1
 อัตรา
    2)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.นายชางไฟฟ้า) จํานวน 1
 อัตรา      3)  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช
.จพง.ธุรการ) จํานวน 1  อัตรา 
    4.  พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบ
อัตรากําลัง (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน) 
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งบดําเนินงาน รวม 971,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

   1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน 160,000  บาท
    2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  คา
ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการตรวจการ
จาง  และผูควบคุมงานกอสราง  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน  ประเมินผลงานตางๆ  คาตอบแทนวิศวกรในการรับรอง
แบบกอสรางและอื่นๆ  จํานวน  150,000  บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะ
ไดรับ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 211,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป  จํานวน  1
  อัตราๆละ  8,000 บาท/เดือน  
   ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และนังสือกระทรวง
มหาดไทย  มท. 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563
  เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจูางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถูน

คาใชจายในการตรวจวัดน้ํา จํานวน 5,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบและวัดคุณภาพ
น้ําในเขตตําบลตาพระยา 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม  สัมมนาตางๆ  เชน คาลงทะเบียนประชุม  คาธรรมเนียม
ในการฝึกอบรม  ประชุมหรือสัมมนา  ของผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการชองผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  รวมทั้ง  ผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาผานทางดวน
พิเศษ  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการ
ในประเทศและตางประเทศ หรืออบรมสัมมนา ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู  โต๊ะ  เกาอี้  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ  ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ อบต
. และกิจการงานสภาฯ เชน  โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด  แฟ้ม  เครื่องเขียน  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงาน 
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชนหลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  เข็ดขัดรัดสาย  เทปพันสายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ
ไฟฟ้า  รวมทั้งสวิตยอัตโนมัต  เชน Time  Switch  โซลาเซลล
สวิตซ  ลูกถวย  รีซิลเตอร  มูฟวิ่งคอย  คอนเดนเซอร  ขาหลอด
ฟลูเรนต  เบรกเกอร  ฯลฯ  เพื่อใชในการใหบริการไฟฟ้าสาธารณ
หมูบาน

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ สี  ปูน
ซีเมนต  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ทราย  แผนเหล็ก  เสา
เหล็ก  เหล็กเสน  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณประปา  แอ
สฟัสติก ดิน  หิน ฯลฯ  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก - ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  สําหรับ
ยานพาหนะของ  อบต.ตาพระยา 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผงหมึก  ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง  แป้นพิมพ  เมาส  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษ
ตอเนื่อง อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

    จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็กแบบทึบแสงสอง
บาน  จํานวน  1  หลัง  ขนาด 149x40.6x174 ซม.  คุณลักษณะ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก จํานวน 16,000 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน  2 เครื่อง คุณลักษณะ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิตอล

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 26,700 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ  LED  ขาวดํา  จํานวน  3
  เครื่อง    คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิตอล
    

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,500 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  จํานวน  5  เครื่อง  ขนาด  800  VA (คุณลักษณะกําหนด
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี  พ.ศ. 2564)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ  เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (บานปางลาง)

จํานวน 400,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
อรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  (บานปางลาง)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (เขาบอขยะ)

จํานวน 200,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
อรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเขาบอขยะตําบลตา
พระยา

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (บานป่าซอง)

จํานวน 400,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
อรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (บานป่าซอง)  พรอม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเขาระบบประปาหมู
บาน (บานกุดเตย)

จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
อรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะเขาระบบประปาหมูบาน (บานกุดเตย)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 885,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน ตําบลตาพระยา จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัว
อบอุนตําบลตาพระยา เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาของรางวัล  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถาน
ที่และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
  ปรากฏในแผนพัฒนาหาปี (พ.ศ. 2565 -2569) 

โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลตาพระยา จํานวน 15,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลตา
พระยา เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาของ
รางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
ดังนี้
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
  ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2565–2569)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตาพระยา  และศึกษา
ดูงาน

จํานวน 90,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงกาพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลตาพระยา  และศึกษาดูงาน เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม  คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการ
สามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
  ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2565–2569) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาส  ตําบล
ตาพระยา

จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลตาพระยาใน
การอบรมใหความรู  เชนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาของรางวัล  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถาน
ที่และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
  ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2565–2569) 
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โครงการพัฒนาสงเสริมและแกไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมตอ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาส  ตําบลตา
พระยา

จํานวน 30,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสง
เสริมและแกไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมตอ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลตา
พระยา  เชนคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาของรางวัล  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถาน
ที่และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2565–2569)

โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัย
ยาเสพติด  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  เชนคาตอบ
แทนวิทยากร  คาอาหารวาง  คาอาหารกลางวันน้ําดื่ม  คายาน
พาหนะ  คาจัดสถานที่และรายจายอื่นๆ  ทุกรายการสามารถถัว
จายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี

โครงการรณรงคลดการใชพลังงานในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการ
ใชพลังงานในชุมชนตําบลตาพระยาในการอบรมใหความรูหรือสง
เสริมอาชีพ  เชนคาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาของ
รางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
ดังนี้
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
  ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2565–2569) 
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โครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตําบลตาพระยา จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลตาพระยา  เชนคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก  ที่มท0808.2/ว2089
  ลงวันที่  12 เมษายน  2559  เรื่องการจัดฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  5 ปี  

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดแกประชาชนตําบลตาพระยา จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสรางรายไดแกประชาชนตําบลตาพระยา  เชนคาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาสถานที่
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
    2)  พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบลมาตรา
ที่68(7) ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี 

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบาน
หนองไผ  ตามโครงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในสถานศึกษา    
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อุดหนนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอย จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชร
พลอย  ตามโครงการสวนพฤกษศาตรเพื่อการเรียนรู    

อุดหนนโรงเรียนบานทัพเซียม จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทัพเซียม  สงเสริม
คุณธรรม  จิตอาสานักเรียน

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
อําเภอตาพระยา

จํานวน 100,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา
ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เพื่อเป็นคาดํา
เนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เป็นคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ ฯลฯ  จํานวน  100,000บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 

อุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียน จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียน  ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนบานกุดเวียน  เลี้ยงปลา
ในกระชัง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

อุดหนุนโรงเรียนบานตะโก จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานตะโก  ตาม
โครงการสงเสริมคายคุณธรรม  จิตอาสานักเรียน     

อุดหนุนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่  131 จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพ
ที่  131  ตามโครงการสงเสริมพัฒนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา  จํานวน  50,000  บาท      
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 660,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการ To be numberone จํานวน 40,000 บาท

        -   เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสงประกวดตาม
โครงการ To be numberone เป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ คา
น้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแข็งขัน คา
สมนาคุณกรรมการตัดสิน คาของรางวัลคาถวยรางวัล เงิน
รางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตานภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

        -   เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตาน
ภัยยาเสพติดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาจัด
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแขงขัน คาสมนาคุณ
กรรมการตัดสิน คาของรางวัล คาถวยรางวัล เงินรางวัล และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559     
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โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีตานภัยยาเสพติดตําบลตาพระยา จํานวน 300,000 บาท

        -  เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาสามัคคีตานภัยยา
เสพติด ตําบลตาพระยา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ํา
แข็ง คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแขง
ขัน คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาของรางวัล คาถวยรางวัล เงิน
รางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย เปตอง และวัสดุกีฬาอื่น  ตั้งจายเป็นวัสดุ
กีฬาใหกับหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาพระยา เพื่อ
ใชสําหรับฝึกซอม และแขงขันกีฬาระดับตางๆ เพื่อให
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเลนกีฬา ออกกําลังกาย หาง
ไกลยาเสพติด 

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตามโครงการแขงขันกีฬา – 
กรีฑา นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรมบูรพาตานภัยยาเสพติด

จํานวน 70,000 บาท

        -  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตาม
โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา  นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรม
บูรพาตานภัยยาเสพติด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี       
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัด
กุดเตย  เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาน้ําปานะ คาป้ายโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจายได
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี      

คาใชจายในการจัดกิจกรรมประเพณีกวนขาวทิพย จํานวน 40,000 บาท

        -   เพื่อเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสาร คาป้ายโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  

โครงการทําบุญเยี่ยมวัดงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทําบุญเยี่ยมวัดงดเหลา
เขาพรรษา เชนคาจัดซื้อดอกไม ธูป เทียน คาเครื่องไทยธรรม คา
อาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี       
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมแหเทียนและพิธีหลอเทียนวันเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษา
และพิธีหลอเทียนวันเขาพรรษา เชนคาจัดซื้อเทียนวันเขา
พรรษา คาตกแตงขบวนแหเทียน คาเครื่องไทยธรรม คาอุปกรณ
ในการหลอเทียน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุอื่นๆ ทุกรายการ
สามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี      

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา เชน คาวัสดุอุปกรณในการ
ตกแตง ขบวนแห คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธคา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ ทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง เชน คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่ คา
อาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ ทุกรายการสามรถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี       
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยาตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแกว  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (ปรากฏในงานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 9,314,600 บาท

งบลงทุน รวม 9,314,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,314,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางโดมเอนกประสงค  หมูที่  13  บานเนินสะอาด จํานวน 550,000 บาท

    -  เพื่อกอสรางโดมเอนกประสงค  หมูที่  13  บานเนิน
สะอาด    ขนาด
กวาง  10.00 เมตร  ยาว  13.95  เมตร  สูง  5.27  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา  กําหนด
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 12  บานเนิน
สมบูรณ (สายบานนางสายทอง  รุงเรือง)

จํานวน 606,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  12  บานเนินสมบูรณ  ราย
ละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  243.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาด  4.50  ตร.ม.  จํานวน  2.00  จุด  ลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.30  เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด 0.30 X 1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  8.00
  ทอน  จํานวน  1.00  จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม
นอยกวา  981.00  ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
  ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-01) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  1  
บานตาพระยา (เลียบคลองแผง)

จํานวน 499,900 บาท

    -  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  17.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาด  1.125  ตร.ม.  จํานวน  1.00  จุด  ลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.10  เมตร
    -  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  98.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ลงลูกรังไหลทางขางละ  0.20  เมตร  พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.30 x1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆ
ละ  9.00  ทอน  จํานวน  1.00  จุด
    -  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาด  1.125  ตร.ม.  จํานวน  2.00 จุด  ลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.20  เมตร
    พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 x 1.00
  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  4.00  ทอน  จํานวน  1.00  จุด
หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  814.875  ตร.ม
. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวง
มหาดไทย  แบบเลขที่ ท.1-01) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  3  
บานตะโก (ซอย 2)

จํานวน 89,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  3  บานตะโก (ซอย 2) รายละเอียด
ดังนี้
    ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  33.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาด  4.50  ตร.ม.  จํานวน  2  จุด  ลงลูกรัง
ไหลทางขางละ  0.20  เมตร  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการ
ไมนอยกวา  143.00  ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-01
)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ
.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
 มาตรา 68(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  5  
บานหนองไผ (สายบานนายดี  สาระกิจ)

จํานวน 499,900 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  5  บานหนองไผ (สายบานนาย
ดี  สาระกิจ )  รายละเอียดดังนี้    
    ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  198.00  เมตร  หนา  0.15 
 เมตร  ลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  เมตร  พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด  0.40 X 1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆ
ละ  7.00 
 ทอน  จํานวน  1.00  จุด  และวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด  0.40 X 1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  8.00
  ทอน  จํานวน  2.00  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการ
ไมนอยกวา  792.00  ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
  ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-01)ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  7  
บานหวย (สายบานหวย - หนองไผ  ระยะที่ 1)

จํานวน 499,900 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  7  บานหวย  รายละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  166.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาด  1.125  ตร.ม.  จํานวน  1.00  จุด  ลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.30  เมตร  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  831.125  ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-01)ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 11  
บานกุดเตย

จํานวน 121,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  11 บานกุดเตย (สายไปโรงสูบผลิต
ระบบประปา)
    ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15
  เมตร  ลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30 เมตร  หรือมีปริมาณผิว
จราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  200.00  ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลข
ที่ ท.1-01)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569
)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ
.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 16  
บานบอน้ําใส  (ซอยทายหมูบาน ศาลปู่เจา)

จํานวน 499,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  16  บานบอน้ําใส  รายละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ปีกหูชางขนาดพื้นที่รวม  9.50  ตร.ม.  จํานวน  1.00
  จุด  ลงลูกรังไหลทางขางละ  0.20  เมตร  พรอมวางทอระบาย
น้ํา  คสล. ขนาด  0.30 X1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆ
ละ  10.00  ทอน  จํานวน  1.00  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  809.50  ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขทีูู  ท.1-01)ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10  
บานทัพเซียม (สายหลังวัดทัพเซียม)

จํานวน 660,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  10  บานทัพเซียม  รายละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  217  เมตร  ปีกหูชาง
ขนาด  4.50  ตร.ม.  จํานวน  2.00  จุด  ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.30  เมตร  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา  1,094.00  ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
  ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท.1-01)ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูที่  4 บานกุดเวียน (จํานวน  2  
จุด)

จํานวน 885,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา  หมูที่ 4  บานกุด
เวียน (จํานวน 2 จุด) 
    จุดที่  1  (เลียบถนน  ทช.สก.4023  ถึงบานนายสวาง  เย็น
ฟัง )  รางระบายน้ํา คสล. ฝา คสล. ขนาดกวาง  0.80
  เมตร  ยาว  295.00  เมตร  ลึก 0.85  เมตร
    จุดที่  2  (จากบานนายพนมไพร  เย็นอุดม   ถึงถนน ทช
.สก.4023)  รางระบายน้ํา  คสล. ฝา  คสล. ขนาดกวาง  0.80
  เมตร  ยาว  107.00  เมตร  ลึก  0.85  เมตร  และรางระบาย
น้ํา คสล. ฝา ตะแกรงเหล็ก  ขนาดกวาง  0.80
  เมตร  ยาว  19.00  เมตร  ลึก  0.75  เมตร  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ตาพระยา  กําหนด  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการติดตั้งแสียงตามสาย  หมูที่  15  บานทัพสยาม จํานวน 575,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเครื่องขยายเสียง  เพา
เวอรแอมป์  2500  W  จํานวน  2.00  เครื่อง  
    -  ติดตั้งลําโพงฮอรน  : 21  นิ้ว  NANOVA  SV - 21 พรอม
ยูนิตฮอรน  200  watts  มีไลน  NU- 200WL  จํานวน  60.00
  ชุด  พรอมสายดรอปวายด  มีสลิง  ขนาด  0.9  mm  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยากําหนด)

โครงการปรับปรุงโดม อบต.ตาพระยา จํานวน 500,000 บาท

    -  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงโดมสํานักงาน อบต
.ตาพระยา  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา กําหนด
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขาสระประปา  หมูที่ 1  บานตาพระยา จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขาสระ
ประปา  หมูที่ 1  บานตาพระยา
    -  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  4.20  เมตร  ยาว  640
  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.40  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  640  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร
    -  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  50.00
  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.40  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กวาง  4.50  เมตร ยาว 50  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร
    -  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร ยาว  250.00
  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.80  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กวาง  4.50  เมตร  ยาว  460 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร  และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.30 x 1.00
  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  7.00  ทอน  จํานวน  3.00
  จุด  วางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด  0.60 x 1.00
 เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  8.00  ทอน  จํานวน  3.00
  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  4,855.00
  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา  กําหนด
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูที่  17  บานรมทอง 
(จํานวน  3 ชวง)

จํานวน 499,500 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมูบาน  หมูที่  17  บานรมทอง (จํานวน  3  ชวง)  รายละเอียด
ดังนี้
   ชวงที่  1  (สายนานายฤทธิ์  ลาดพันธ  ถึงคลองชล
ประทาน)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  3.70
  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.30  เมตร  พรอมลงลูรัง
ผิวจราจร  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  2,115.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร
    ชวงที่  2  (นานายปูน  เกตุหอม  ถึงคลองชลประทาน)  ลง
ลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  240.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร
    ชวงที่  3  (แยก ตชด.  ไปหนองมั่ง)  ลงดินถมปรับ
ระดับ  ขนาดกวาง  5.20  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  สูง
เฉลี่ย  0.30  เมตร  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.90 x1.00  เมตร  จํานวน  1  แถวๆ
ละ  8  ทอน  จํานวน  1  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการ
ไมนอยกวา  8,742.50  ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยา
กําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูที่  3  บานตะโก  
(จํานวน  3  ชวง)

จํานวน 395,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมูบาน  หมูที่  3  บานตะโก  (จํานวน  3  ชวง)  รายละเอียดดัง
นี้
    ชวงที่  1  (สายคลองไผ)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาด
กวาง  4.20  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.20
 เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  1,065.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร
    ชวงที่  2  (สายพุมพวง)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาด
กวาง  4.20  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.20
  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  265.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
    ชวงที่  3  (สายหนองกก)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาด
กวาง  4.20  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.20
  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  470.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  7,200.00  ตร.ม
.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ตาพระยา  กําหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูที่  9  บานนางาม 
(สายนานายบึง)

จํานวน 499,500 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมูบาน หมูที่  9  บานนางาม (สายนานายบึง)  รายละเอียดดังนี้
    -  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  4.20
  เมตร  ยาว  1,300.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.30  เมตร  พรอมลง
ลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  1,480.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  และวางทอระบายน้ํา  คสล
. ขนาด  0.40 X 1.00  เมตร  จํานวน  1.00  แถวๆละ  7.00
  ทอน  จํานวน  1.00  จุด ,  วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  2.00  แถวๆละ  8.00
  ทอน  จํานวน  1.00  จุด,  วางทอระบายน้ํา  คสล
. ขนาด  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  2.00  แถวๆละ  10.00
  ทอน  จํานวน  1.00  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการ
ไมนอยกวา  5,920.00  ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตา
พระยา  กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

วันที่พิมพ : 25/1/2565  09:13:38 หนา : 101/103



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูที่ 8 บานแกวเพชร
พลอย (จํานวน  2  ชวง)

จํานวน 499,900 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมูบาน  หมูที่  8  บานแกวเพชรพลอย  (จํานวน  2.00
  ชวง)  รายละเอียดดังนี้
    ชวงที่  1  (สายตาโมง)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาด
กวาง  4.70  เมตร  ยาว  885.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.30
  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.50
  เมตร  ยาว  885.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  และวาง
ทอระบายน้ํา  คสล.ขนาด  0.30 X 1.00  เมตร  จํานวน  1.00
  เมตรๆละ  8.00  ทอน  จํานวน  1.00  จุด
    ชวงที่  2  (สายตาเมือง)  ลงดินถมปรับระดับ  ขนาด
กวาง  4.70  เมตร  ยาว  500.00  เมตา สูงเฉลี่ย  0.30
  เมตร  พรอมลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.50
  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  6,232.50  ตร.ม
.  พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ตาพระยา กําหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2565 -2569)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธตําบลตาพระยา จํานวน 150,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ  ตําบลตา
พระยา  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา  กําหนด

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  หมูที่  11  บานกุดเตย จํานวน 211,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 บาน
กุดเตย  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยา  กําหนด

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 14 บานเขาลูกชาง จํานวน 575,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเครื่องขยายเสียง  เพา
เวอรแอมป์  2500  W  จํานวน  2.00  เครื่อง  
    -  ติดตั้งลําโพงฮอรน  : 21  นิ้ว  NANOVA  SV - 21 พรอม
ยูนิตฮอรน  200  watts  มีไลน  NU- 200WL  จํานวน  60.00
  ชุด  พรอมสายดรอปวายด  มีสลิง  ขนาด  0.9  mm  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยากําหนด)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชเสาวนีย จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการตามพระราชดําริ  และ
โครงการพระราชเสาวนียเพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย  โดยดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริ  และโครงการตามพระราช
เสาวนีย  เชนโครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช
ดําริ  โครงการปลูกตนไม  โครงการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา  โครงการอนุรักษทรัพยากรป่าไม  จายเป็นคาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวาง  คาวัสดุและอุปกรณ
ตางๆ  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฯลฯ  (ปรากฏในงานอนุรักษ
แหลงน้ําและป่าไม  แผนงานการเกษตร)     

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558  คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ  คาอาหาร  คาพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในงานอนุรักษ
แหลงน้ําและป่าไม  แผนงานการเกษตร)     
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