
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

อําเภอ ตาพระยา   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,991,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,746,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  21,120  บาท/เดือน  และรอง
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ  ละ 1,900  บาท/เดือน  และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน  และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน  2  อัตราๆ ละ  950  บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1  อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,247,080 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
          1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 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
12 เดือน จํานวน 32 คน เป็นเงิน 2,903,040 บาท
          4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,785,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,039,220 บาท

         - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน,นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตัน,นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ปก),นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
การ,เจาพนักงานธุรการ,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,160 บาท

         เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
          -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับ
เพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากําลัง 
        - เงินเพิ่มพิเศษสําาหรับการสูรบ พ.ส.ร.
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  930  บาท  จํานวน  12  เดือนเป็นเงิน 11,160
  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
องคการบริหาร สวนตําบลและเงินคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
          1. นักบริหารงานงานทองถิ่น ระดับตน  (ปลัด อบต.) 
             1.1 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง เดือนละ บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
          2. นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานัก
ปลัด) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 597,480 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม      1.ผูชวยนัก
พัฒนาชุมน
            2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
            3. พนักงานขับรถยนต
            4.คนงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 47,160 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 อัตรา   ตามกรอบอัตรากําลัง (ผช
.จพง.ธุรการ,พนักงานขับรถยนต)

งบดําเนินงาน รวม 3,205,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

         (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.  
          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย  คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวน  ประเมินผลงานตางๆ ฯลฯ
  จํานวน  30,000 บาท    
        (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน  300,000  บาท
     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) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
    4) 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

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 5/67



กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558

     

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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          -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  ตามระเบียบและหนังสื่อสั่ง
การ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 270,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 3
 คน ดังนี้
            -คาจางเหมาแรงงานแมบานทําความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน  เป็นเงิน 90,000 บาท 
        -คาจางเหมาแรงงานยามรักษาการณ จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 90,000 บาท
        -คาจางเหมาแรงงานคนสวน จํานวน 1 คน  เป็น
เงิน  90,000 บาท 
 ตามหนังสือ  มท.ดวนที่สุด  ที่ มท.0808.2/ว7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการของ อปท.
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คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสรางและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คา
จางเหมาแรงงานในการซอมแซมถนน  คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาซอมแซมทรัพยสิน คา
จางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ คาปายบอกสถานที่ คาปายบอกแนวเขต คา
บริการอัดสําเนา คาจางเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคํา
พิพากษา 

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 130,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

คาบอกรับวารสาร จํานวน 20,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร คาจางโฆษณาและเผย
แพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน, ประชาสัมพันธเคลื่อนที่, คา
หนังสือพิมพสํานักงานและที่อานหนังสือประจําหมูบาน สื่อสิ่ง
พิมพตางๆ คาประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารตางๆ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

          (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 50,000 บาท
          -เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ ที่จําเป็นตองจาย
ที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่   ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล
         (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 50,000 บาท
        -เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ขององคการบริหารสวนตําบล ในโอกาสตางๆ การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดประขุมประชาคมหมูบาน 
 การจัดทําแผนพัฒนาฯ   แผนชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

        -  เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนชุมชนของผูนําชุมชน กลุม
อาชีพ ประชาคมตําบล หมูบาน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมู
บาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557
  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ.  2561-2564
  หนาที่  102   ลําดับที่  351
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผู
บริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา 

คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัต
 ิงาน

จํานวน 300,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสราง
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภา อบ
ต.  พนักงาน เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คายานพาหนะคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ   คาของรางวัล  คาจัดสถานที่  คาตอบแทน
วิทยากร  คาที่พักและรายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557  หนา  104  ลําดับที่  356

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซอม
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นคาตอบแทน
วิทยากรและวัสดุ    คาเอกสารการเลือกตั้ง คาแบบพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาประชาสัมพันธในการ
เลือกตั้ง คาอาหาร  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คา
จางเหมายานพาหนะและรายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557  ลําดับที่  407  หนา  120
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คาใชจายในการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 40,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายการออกหนวยบริการประชาชน
ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ /โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อน
ที่ เป็นคาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่  และรายจาย
อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ.  2561-2564  หนาที่ 102  ลําดับ
ที่  351

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

          -  เพื่อเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ
พวงมาลา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฯลฯ สําหรับพิธีการวัน
สําคัญตางๆ ตามวาระโอกาสที่มีความจําเป็นและสําคัญ 

โครงการ  Big  Cleaning  Day จํานวน 10,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาใชจายตาม
โครงการ Big  Cleaning  Day  เพื่อปรับภูมิทัศน  กิจกรรม  5 ส
. ภายในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาปายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ เชนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดสถานที่  และรายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัว
จายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
.  2561-2564  ลําดับที่  408  หนา  120
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานรัฐพิธี
ตาง ๆ เชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานรับเสด็จ งานพระราชพิธีตาง ๆ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศา
นุวงค เป็นคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เชนพวงมาลา ชอ
ดอกไม คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
เพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ ฯลฯ

โครงการวันรักตนไมประจําปีของชาติ จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันรักตนไมของ
ชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ
. 2533  กําหนดใหวันที่  21  ตุลาคม  ของทุกปีซึ่งเป็นวันคลาย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็น
วันบํารุง  รักษาตนไมประจําปีของชาติ  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม  2533  ใหใชชื่อวา "วันรักตนไมประจําปีของ
ชาติ"  เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร
ปาไมของชาติ"  เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรปาไมของชาติ  และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวยที่สุด  ที่ มท.0211.5/ว6215  ลว
. 19 ตุลาคม  2558  เป็นคาปายประชาสัมพันธ  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําแข็ง  คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี  พ.ศ
.  2561 - 2564  ลําดับที่  410  หนา  120

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่อง
ใชสํานักงาน ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของอบต
. และกิจการงานสภาฯ เชน โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไมบรรทัด ยางลบ เข็ม
หมุด แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ธงตราสัญลักษณ  พาน
พุม  ธูปเทียนแพ  ผาระบายและวัสดุอื่นๆ  ฯลฯ ที่ใชในสํานัก
งาน  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ แปรง ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษ
ชําระ ตะกรา วัสดุอื่นๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอร
รี ยางนอก-ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะของอบต.ตา
พระยา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ตม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
กล ฉีดพนหมอกควัน  และใชในงานตางๆ ที่เป็นกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ เชน พูกัน , สี, ฟิลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วิโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม, กระดาษสําหรับพิมพภาพ
คอมพิวเตอร  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก 
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมน
บอรด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม  
          เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตา
พระยา ในการจัดซื้อน้ําดื่มในการอุปโภคบริโภคและอื่นๆที่เกี่ยว
ของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลตาพระยาและสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในกิจการองคการบริหาร
สวนตําบลตาพระยา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลตาพระยา   

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คา
ซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย สําหรับใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

            -  เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาเชาพื้นที่
เว๊บไซต อบต. คาเชาพื้นที่ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิคส คาเชา
ใชคูสายโทรศัพทอินเตอรเน๊ตในระบบความเร็วสูง (ADSL) ใช
ประจําในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาพระยาและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา  
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา  
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญตางๆจํานวน 15,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ อื่นที่เกี่ยวของ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ.  2561 -2564  ลําดับที่  359
  หนาที่  106

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา  ตาม
โครงการขอรับเงิรอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการขอรับเงิรอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ
.  2561 -2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่  1  ลําดับ
ที่  3   หนาที่  5
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,474,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,554,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,554,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 866,580 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี,ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ,ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง (ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี,ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ,ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
คลัง(ผอ.กองคลัง) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 489,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง (ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี,ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ,ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได,ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 85,380 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง (ผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี,ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ,ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)
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งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

        (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรม
การจัดซอจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
กอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ประเมินผล
งาน จํานวน  300,000  บาท             
        (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน  120,000  บาท

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 17/67



ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษี/ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาจางเหมาลูกจางในการปฏิบัติ
งาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ หรืออบรมสัมมนา 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

             -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของ   อบต.ตาพระยา เชนโต๊ะ ตู เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

                 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม  ตรายาง แบบพิมพ หมึก ที่ใชใน
สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลตาพระยา 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระหรือ แปน
พิมพ เมาส (Mouse) ,โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,186,780 บาท

งบบุคลากร รวม 966,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 966,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 303,360 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม (นักปัองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก/ชก.),จพง.ปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย(ปง/ชง))

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับ
เพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากําลัง (จพง.ปองกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 572,640 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง และเงินที่ปรับเพิ่มไดแก 
        1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
        2.พนักงานดับเพลิง  จํานวน  4  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 66,780 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ 1 คน พนักงานจางทั่วไป 4 คน  ตามกรอบอัตรา
กําลัง
        1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
        2.พนักงานดับเพลิง  จํานวน  4  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

         (1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  
          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน  คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ประเมินผลงานตางๆ ,คาตอบ
แทนสมาชิก อปพร. จํานวน  10,000  บาท
        (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสดําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน  100,000  บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผู
บริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา 

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 300,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝึกทบทวนให
ความรูแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สนับสนุนกิจการ
ศูนย อปพร. อบต.ตาพระยา เป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัด
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณและรายจายอื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการ
สามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี  (2561 -2564) หนาที่ 98  ลําดับที่  344

(5) คาใชจายโครงการปองกันไฟปา จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือดับไฟ
ปา คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันไฟปา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  4  ปี  (2561 -2564) หนาที่ 411  ลําดับที่  120
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2) คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
วันปีใหมและสงกรานต การจัดเวรยามเฝาระวังภัยเหตุรายฯ รวมทั้ง
จุดอํานวยความสะดวก

จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกัน
การลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันปีใหมและ
สงกรานต ตามคําสั่ง
ศูนย อปพร.อบต.ตาพระยา เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเอกสารการประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  4  ปี  (2561 -2564) หนาที่ 112 ลําดับที่  363

4) คาใชจายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันไฟปา จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปองกันไฟปาแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในตําบล เป็นคา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
งานดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เชน  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ
และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี  (2561 -2564) หนาที่ 121  ลําดับที่  412
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

                  (1)วัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย ประกอบดวย แผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจร
พลาสติก เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง เสื้อกั๊กจราจร กรวยยาง
จราจร จํานวน  50,000  บาท
         (2) วัสดุอื่น ๆ
          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกูชีพ กูภัย  ประกอบ
ดวย เปล กระเป๋ายา ถุงมือ ผายาง ผาขาว ยา เวชภัณฑ  ที่ใช
เกี่ยวกับงานกูชีพกูภัย ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลตา
พระยา  จํานวน  20,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงคปองกันและ 
 
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม  เพื่อจาคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  4  ปี พ.ศ.  2561 -2564  ลําดับที่  359  หนาที่  106

(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ.  2561 -2564  ลําดับ
ที่  359  หนาที่  106
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,369,320 บาท

งบบุคลากร รวม 3,349,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,349,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,766,220 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา 
ครู ผดด. 6 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  และอบต.ตั้งคาตอบแทน
สวนเกินสมทบ จํานวน 6 อัตราตั้งจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค /รายได
        1.  นักบริการการศึกษา
        2.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
        3. ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
        4.  ครู คศ 1  จํานวน  5  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานการ
ศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,371,480 บาท

             -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่
ในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  ผูดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก) จํานวน 7
 อัตรา และอบต. ตั้งสมทบสวนเกินอีก 10 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  ไดแก
        1.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
        2.  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา
        3.  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  7 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 169,620 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจจํานวน  4  อัตรา (ผช
.จพง.ธุรการ จํานวน  1  อัตรา, ผดด  จํานวน 3  อัตรา) และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  7  อัตรา (ผดด.  จํานวน  7 อัตรา) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด  

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)  คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 80,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมในการฝึก
อบรม 
ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศหรืออบรมสัมมนา 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง
ชาติเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เชน  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ
และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  4  ปี  (2561 -2564) หนาที่ 120 ลําดับ
ที่  1  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา  เชน  กาาจัดอบรม SAR, การจัดอบรมการทําสื่อการ
สอน, การจัดอบรมเพื่อการเตรียมความพรอมรับการตรวจ สมศ
., การจัดอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอื่นๆ เป็นคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาที่พัก   คายาน
พาหนะ  คาวัสดุ อุปกรณและรายจายอื่นๆ  ทุกรายการสามารถ
ถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.  2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี  พ.ศ
.  2561 -2564  ลําดับที่  1  หนา  120
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่อง
มือ เครื่องใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ประตู หนาตาง บานกระจก ยาน
พาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม 
ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่ใชในกิจการของสวนการ
ศึกษาฯ ศพด.

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย 
ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ ถาดอาหาร แปรง แปงโรย
ตัว ผาเช็ดมือ ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก น้ํายาเคมีฯลฯ เพื่อใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย สี และเครื่องมือกอสราง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แผงแปนอักขระหรือ แปน
พิมพ เมาส (Mouse), โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุบริโภค เชนคาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กและไวบริการประชาชนที่มาติดตอราชการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของกิจการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 7 ศูนย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาน้ําของกิจการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 7 ศูนย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,880,175 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,720,175 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,742,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,742,400 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
         (1) คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ตาพระยา)
         เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.ตาพระยา จํานวน 7 ศูนย จํานวน 264 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  (ศพด.กุดเวียน 62 คน ศพด.ตะโก 23
 คน ศพด.ปางลาง 38 คน ศพด. เนินสมบูรณ 41 คน ศพด.เขาลูก
ชาง 33 คน ศพด.ทัพเซียม 26 คน ศพด.รมทอง 41 คน) เป็น
เงิน  1,293,600  บาท  
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
        (2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
         เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนเป็นคาสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2551 โดยใหคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา จํานวน 7
 ศูนย จํานวน 264  อัตรา อัตราคนละ1,700 บาทตอปีโดยมีราย
ละเอียดดังนี้ (ศพด.กุดเวียน 62 คน ศพด.ตะโก 23 คน ศพด.ปาง
ลาง 38 คน ศพด. เนินสมบูรณ 41 คน ศพด.เขาลูกชาง 33
 คน ศพด.ทัพเซียม 26 คน ศพด.รมทอง 41
 คน) จํานวน  448,800 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,977,775 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,977,775 บาท

      คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับเด็กนักเรียน
ที่อยูในสังกัด สพฐ. ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวนเด็ก 1,290 คน อัตราคนละ 7.37
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 บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 2,471,898 บาท แยกเป็น
(1) โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131 จํานวนเด็ก 381
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 730,072.20 บาท
(2) โรงเรียนบานกุดเวียน จํานวนเด็ก 280 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 500,128.20 บาท
(3) โรงเรียนบานตะโก จํานวนเด็ก 211 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 404,318.20 บาท
(4) โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ จํานวนเด็ก 121
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 231,860.20 บาท
(5) โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย จํานวนเด็ก 160 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 306,592 บาท
(6) โรงเรียนบานทัพเซียม จํานวน 156 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 298,927.20 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)        
      เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็ก  264 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  505,877 บาท แยกเป็น
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดเวียน จํานวนเด็ก 62 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 118,804.40  บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะโก จํานวนเด็ก 23 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 44,072.60 บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางลาง จํานวนเด็ก 38 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 72,815.60 บาท
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 33 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 63,234.60 บาท
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสมบูรณ  จํานวนเด็ก 41
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 78,564.20
 บาท
(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัพเซียม จํานวน 26 คน อัตราคนละ 7.37
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 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 49,821.20 บาท
(7)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมทอง จํานวน 41 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 78,564.20  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131

จํานวน 1,524,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานนางาม
มิตรภาพที่ 131 ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็กป
.1-ป.6 จํานวน 381 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบานกุดเวียน

จํานวน 1,044,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบาน
กุดเวียน ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็กป.1-ป
.6 จํานวน 280 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

3.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบานทัพเซียม

จํานวน 624,000 บาท
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 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบาน
ทัพเซียม ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็กป.1-ป
.6 จํานวน 156 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ

จํานวน 484,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกอง
ทัพบกอุทิศบานหนองไผ ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล และเด็กป.1-ป.6 จํานวน 121 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอย

จํานวน 640,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบาน
แกวเพชรพลอย ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็กป
.1-ป.6 จํานวน 160 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โครงการอาหารกลางวันนัก
เรียนโรงเรียนตะโก

จํานวน 844,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบาน
ตะโก ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็กป.1-ป
.6 จํานวน 211 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,125 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,125 บาท
ค่าใช้สอย รวม 106,375 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ จํานวน 56,375 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปองกันโรคและระงับโรค
ติดตอตางๆ สนับสนุนการจัดหนวยบริการสุขภาพ รณรงคประชา
สัมพันธในการกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลาย รณรงคพนหมอกควัน การปองกันโรคพิษ
สุนัขบา
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ  เชน  คาตอบแทนเจาหนาที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  จํานวน  50,000
  บาท  
         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา  จํานวน  6,375  บาท  เป็นไปตามแป็น
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  (2561 -2564)  หนาที่  115  ลําดับที่  389
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โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนภายใตหลักการ  3 ข และหลักการประชารัฐ  ตามแผน
ปฏิบัติการ"ประเทศไทยไรขยะ" ตามแนาวทาง "ประชารัฐ" เพื่อ
จายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ  คาอาหาร
วาง คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เชน  คา
ตอบแทนเจาหนาที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
จัดสถานที่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
.  2561 - 2564  ลําดับที่  413  หนา  121

ค่าวัสดุ รวม 113,750 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 113,750 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุ
อุปกรณเวชภัณฑ วัคซีนปองกันโรคตางๆ เชนคาจัดซื้อเวชภัณฑ
น้ํายาเคมี ยารักษาโรค ทรายอะเบท น้ํายาฆาเชื้อไขหวัดนก น้ํายา
เครื่องพนกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาวัสดุและอื่นๆ ทุกรายการสามารถ
ถัวจายได  จํานวน  50,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏ
ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น แผนงาน
สาธารณสุข) 
         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  จํานวน  63,750
  บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี  พ.ศ.  2561 - 2564
  หนาที่  115  ลําดับที่  389

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 1 - 17 จํานวน 340,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่  1  - 1 7  ตําบลตาพระยา  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  พ.ศ
.  2561 - 2564 ฉบับที่  1 ลําดับที่  18  หนา  13
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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

จํานวน 100,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู
ดอยโอกาสและครอบครัว  ผูมีรายไดนอย  การสังคมสงเคราะห
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  คน
พิการรวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาไทยวาดวยคาใชจายชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4 ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หนา  102  ลําดับ
ที่  350

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,498,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,213,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,213,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,560 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  ไดแก
        1.  นักบริหารงานชาง  จํานวน  1  อัตรา
        2.  นายชางโยธา(ปง/ชง.)  จํานวน 2  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
ชาง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 571,560 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม ไดแก
        1.  ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
        2.  ผูชวยนายชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา
        3.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,680 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  ไดแก
        1.  ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
        2.  ผูชวยนายชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา
        3.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 255,000 บาท

         (1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท  
          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวน,ประเมินผลงานตางๆ คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานกอสราง จํานวน 145,000 บาท 
        (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)จํานวน 110,000 บาท
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม
ผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด 
         

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง

(2) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอ
สรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 30,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใด อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คา
จางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คา
ซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ตาง ๆ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาปายบอกสถานที่ คาปาย
บอกแนวเขต คาจางแรงงานซอมแซมทรัพยสินของ อบต.คาจาง
เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

(3) คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 90,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่ว
ไป จํานวน 1 คน ดังนี้ คาจางเหมาแรงงานผูชวยชางโยธาในการ
ปฏิบัติงานของกองชางหรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
งาน เป็นไปตามหนังสือ  มท. ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว7120  ลง
วันที่ 9  ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ  อปท.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษและคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ
หรืออบรมสัมมนา 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือ เครื่อง
ใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่อง  ถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม 
ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่ใชในกิจการของสวนโยธา ตั้งจาย
จากเงินรายได(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนหลอด
ไฟฟา ฟิวส เข็มขัดรัดสาย เทปพันสาย สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา รวมทั้งสวิตย
อัตโนมัติ เชนTime Switch โซลาเซลลสวิตซ ลูกถวย รีซิ
ลเตอร มูฟวิ่งคอย 
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรนต เบรกเกอร 
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วัสดุกอสราง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี  ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง  สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา แอสฟัส
ติก

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

              -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล, ผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แผงแปนอักขระ, หรือแปน
พิมพ, เมาท (Mouse), โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 955,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาปาย
รณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ  และรายจายอื่นๆทุกรายการสามารถัวจายได  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการศึกษา
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  111  ลําดับที่  374
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตาพระยา (กิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน)

จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลตาพระยา (กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน) เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ คาปายรณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นๆทุกรายการสามาร
ถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการศึกษาอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  104  ลําดับที่  356

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาสตําบลตา
พระยา

จํานวน 100,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาสตําบลตาพระยา  เป็นคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุในการอบรมใหความรู พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ ผูพิการ  ผูดอยโอกาส เชน คาจัดสถานที่  คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ คาปายรณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วาง คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นๆทุกรายการสามารถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การศึกษาอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2560 - 2564) หนาที่  116  ลําดับที่  392

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานพัฒนา
ศูนยเรียนรูหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาจัด
สถานที่  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาปายรณรงค คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นๆ
ทุกรายการสามารถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการศึกษาอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  119  ลําดับที่  404
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โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด ตําบลตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเยาวชนรุน
ใหม  รวมใจตานภัยยาเสพติด  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาปาย
รณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นๆทุกรายการสา
มารถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการศึกษาอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  104  ลําดับที่  356

โครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี  ตําบลตาพระยาและการแกไข
ปัญหาความรุนแรงแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาบทบาท
สตรี  ตําบลตาพรยะาและแกไขปัญหาความรุนแรงแก
เด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ เชน การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ความ
รุนแรงกับสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ปัญหา
อาชญากรรม เอดส การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทาง
เพศตําบลตาพระยา เป็นคาใชจายในการสงเสริมใหความ
รู เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาปาย
รณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นๆทุกรายการสา
มารถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการศึกษาอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  112  ลําดับที่  382

โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไกพื้นบาน  หมูที่ 1  บานตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง
ไกพื้นบาน  หมูที่ 1  บานตาพระยา  เป็นคาจัดซื้อไกพันธุพื้น
บาน  คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ทุกรายการสามารถถัว
จายได เป็นไปตาม  พ.ร.บ.สถาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537 มาตราที่ 68(7)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หนาที่  36  ลําดับที่  6
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โครงการสงเสริมอาชีพใหแก เด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูดอยโอกาส

จํานวน 200,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมอาชีพให
แก  เด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไป  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอย
โอกาสตําบลตาพระยา เชนโครงการปลูกมันน้ําหยด โครงการ
เลี้ยงวัวพื้นบาน โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงไกบาน แมงสะดิ้ง ทอเสื่อ
กก ทําขนม การทําน้ําอบ หรือสงเสริมอาชีพอื่นที่สรางรายไดให
แกเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย
โอกาสในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาพระยา เป็นคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาปายรณรงค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นๆทุกรายการสา
มารถัวจายได  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาองคการบริหารสวน
ตําบล  มาตราที่  68(7)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี (2561 - 2564) หนาที่  104  ลําดับที่  356

งบเงินอุดหนุน รวม 345,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 345,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา  ตาม
โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นคาดําเนิน
โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 70,000 บาท

       -   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็น
คาดําเนินโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด เป็นคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ
.  2561 -2564  ลําดับที่  359  หนาที่  106

(4) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสระแกว (ศพส.จ.สระแกว) ตามโครงการปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดจังหวัดสระแกว (ศพส.จ.สระแกว) ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เพื่อเป็นคาดําเนินโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
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(5) เงินอุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียนตามโครงการสรางฐานเรียนรู
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียนตาม
โครงการแหลงเรียนรูตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี พ.ศ.  2561 -2564  ลําดับที่ 306 หนาที่  94

(6)  เงินอุดหนุนโรงเรียนบานตะโก  ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบานตะโก

จํานวน 25,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานตะโกตามโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบาน
ตะโก  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ
.  2561 -2564  ลําดับที่  310 หนาที่  95

(7) เงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอย ตามโครงกาศูนยเรียนรู
ตนแบบเด็กไทยแกมใส

จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานบานแกวเพชร
พลอยตามโครงการศูนยเรียนรูตนแบบเด็กไทยแกมใส เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ.  2561 -2564  ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่  2  หนาที่  3  ลําดับที่  5

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131  ตามโครงการสง
เสริมเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

                 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางาม
มิตรภาพที่  131 ตามโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสูสถาน
ศึกษา  

อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับชมรมผูสูงอายุตําบลตา
พระยา 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อเป็นคาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาตางๆ เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาปายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกซอมเขารวมการแขงขัน  คาสมนาคุณกรรมการ
ตัดสิน คาของรางวัล ของถวยรางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2559  

คาใชจายในการจัดสงประกวดตามโครงการ To be numberone จํานวน 40,000 บาท

        -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดสงประกวดตาม
โครงการ To be  numberone เป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายโครงการ คา
น้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมการแขง
ขัน  คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาของรางวัล ของถวย
รางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 112  ลําดับที่  380
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โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตานภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

               - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธตานภัยยาเสพติด เป็นคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ  เชน  คาตอบแทนกรรมการ  คาอาหารวาง  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 112  ลําดับที่  381

โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีตานภัยยาเสพติดตําบลตาพระยา จํานวน 300,000 บาท

              - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาสามัคคีตาน
ภัยยาเสพติด   เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คา
วัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมการแขงขัน  คาสมนาคุณ
กรรมการตัดสิน คาของรางวัล ของถวยรางวัล เงินรางวัล และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 112  ลําดับที่  381

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

         - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย เปตอง ฯลฯ 
ตั้งจายเป็นคาวัสดุกีฬาใหกับหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลตาพระยา เพื่อใชสําหรับฝึกซอม และแขงขันกีฬาระดับ
ตางๆ เพื่อใหเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปไดเลนกีฬา ออก
กําลังกาย หางไกลยาเสพติด  
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตามโครงการแขงขัน
กีฬา – กรีฑา นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรมบูรพาตานภัยยาเสพ
ติด

จํานวน 70,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตาม
โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑา นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรม
บูรพาตานภัยยาเสพติด

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางามตามโครงการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ 5 หมูบานตานภัยยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนางามตามโครงการ
แขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 5 หมูบานตานภัยยาเสพติด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)  คาใชจายการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ
 วัดกุดเตย    วัดกุดเวียน วัดเนินสะอาด เป็นคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาน้ําปานะ คาปาย
โครงการ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 74 ลําดับที่  200
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(2)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมประเพณีกวนขาวทิพย จํานวน 40,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีกวนขาวทิพย เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสาร คาปายโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 66  ลําดับที่  162

(3)  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมแหเทียนวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนวันเขา
พรรษา เชน 
คาจัดซื้อเทียนเขาพรรษา คาตกแตงขบวนแหเทียน คาเครื่อง
ไทยธรรม คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ
.ศ. 2561 - 2564) หนาที่ 418  ลําดับที่  122

(4) โครงการทําบุญเยี่ยมวัดงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทําบุญเยี่ยมวัด
ในชวงเทศกาลเขาพรรษา เชน คาจัดซื้อดอกไมธูปเทียน คาเครื่อง
ไทยธรรม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาปายโครงการ คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 418  ลําดับที่  122
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(5)  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตา จํานวน 30,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตา เชน คาวัสดุอุปกรณในการตกแตง
ขบวนแห คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 419  ลําดับที่  122

(6) งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

                 -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงาน
ประเพณีลอยกระทง เชน คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ  ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หนาที่ 420  ลําดับที่  122

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)  เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ตาพระยาตามโครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี พ.ศ
.  2561 -2564  ลําดับที่  359  หนาที่  106

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 50/67



(4) เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสระแกวตามโครงการกอ
สรางหอสมุดแหงชาติประจําจังหวัดสระแกว

จํานวน 50,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นเงินเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดสระแกวตามโครงการกอสรางหอสมุดแหงชาติประจํา
จังหวัดสระแกว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 11,196,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลตาพระยา
        -  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลตา
พระยา  เชน  คาจัดซื้อลูกรัง  คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  คาตอบ
แทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  เป็นไปตามแบบแปลน  อบต.ตา
พระยา  กําหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 68(1) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  หนา  109  ลําดับ
ที่  368

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

โครงการประปาใสตําบลตาพระยา
    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุในการผลิตประปาน้ําใสตําบลตา
พระยา  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยา   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 68(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
.  2561-2564  หนา  109  ลําดับที่  368
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งบลงทุน รวม 9,496,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,496,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางศาลาพักริมทางพรอมหองน้ําสาธารณะ  จํานวน  2  แหง จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาที่พักริม
ทาง  จํานวน  2  แหง  พรอมหองน้ํา  เป็นไปตามแบบแปลน  อบ
ต.ตาพระยา  กําหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(2)(3) ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่  2 หนา  4  ลําดับที่  6

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3  บานตะโก จํานวน 310,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.  หมูที่  3  บาน
ตะโก  ขนาดกวาง  4.00 ม.  ยาว  130.00 ม.  หนา  0.15  ม
.  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30 ม.  วางทอระบายน้ํา  คสล
.  ขนาด 0.30 x 1.00 ม.  จํานวน  1  แถวๆละ  6  ทอน  หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  520.00  ตร.ม
.  น้ํา  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 หนา  3  ลําดับ
ที่  7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  14  
บานเขาลูกชาง

จํานวน 955,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน  คสล. ภายในหมูบาน  หมุ
ที่  14  บานเขาลูกชาง  ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 410.00 ม
. หนา 0.15 ม. ปีกดานขางขนาด 2.00  ตร.ม
.  จํานวน  2.00  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30 ม
.  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 ม. x 1.00 ม
. จํานวน  1  แถวๆละ  9  ทอน  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  1,644.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564 หนา  84  ลําดับที่  248
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  4  
บานกุดเวียน (ซอยบานนางสุดาพร  พรสม - บานนายมานะ  ยม
นอย)

จํานวน 760,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  4  บานกุดเวียน  (ซอยบานนางสุดา
พร  พรสม - บานนายมานะ  ยมนอย)  ขนาดกวาง  4.00 ม
.  ยาว  320.00 ม.  หนา  0.15  ม.  ปีกดานขาง
ขนาด  1.125  ตร.ม.  จํานวน  2  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.30 ม.  วางทอระบายน้ํา  คสล.  0.40 x 1.00 ม
.  จํานวน  1  แถวๆละ  8  ทอน  วางทอระบายน้ํา  คสล
.  0.40 x 1.00 ม.  จํานวน  1  แถวๆ
ละ  10  ทอน  จํานวน  2  จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  1,282.25  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  หนา  50  ลําดับที่  78

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 53/67



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 10  
บานทัพเซียม

จํานวน 500,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน  หมูที่  10  บานทัพเซียม  ชวงที่ 1 (จุดบานนาย
สําราญ  ชุมเกษม) ขนาดกวาง  4.00 ม.  ยาว  92.50 ม
. หนา  0.15  ม.  ปีกดานขางขนาด  0.50 ตร.ม.  จํานวน  2
  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  ม.  วางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาด  0.30 x 1.00 ม.  จํานวน  1  แถวๆละ  8  ทอน
        -  ชวงที่  2  (จุดบานนางลอม  จันทรสุด)  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  65.00  ม.  หนา  0.15  ม.  ปีกดานขาง
ขนาด  2.00  ตร.ม.  จํานวน  1  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.30  ม.
        -  ชวงที่  3  (จุดบานนางกัลยา เจนภูเขียว)  ขนาด
กวาง  5.00 ม.  ยาว  45.00 ม.  หนา  0.15  ม.  ปีกดานขาง
ขนาด  1.125  ตร.ม.  จํานวน  2  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.30  ม.  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา  860.25  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ.-2-
206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  หนา  72  ลําดับที่  198

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 12  
บานเนินสมบูรณ (จุดบานนายชวงเดช ปิ่นเพญ)

จํานวน 500,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นกอสรางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูที่  12  บานเนินสมบูรณ (จุดบานนายชวง
เดช  ปิ่นเพญ)  ขนาดกวาง  4.00  ม. ยาว  201.00  ม
.  หนา  0.15  ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  ม.  วาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.30  ม. x 1.00 ม
.  จํานวน  1  แถวๆละ  10  ทอน  วางทอระบายน้ํา  คสล
. ขนาด  0.40 x 1.00 ม.  จํานวน  1  แถวๆละ  9  ทอน  หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  804.00  ตร.ม.  ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  หนา  78  ลําดับที่  219

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 54/67



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 13  
บานเนินสะอาด (สายไปโรงผลิตระบบประปาหมูบาน)

จํานวน 500,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  13  บานเนินสะอาด  (สายไป
โรงผลิตระบบประปาหมูบาน)  ขนาดกวาง  4.00 ม
.  ยาว  216.00 ม.  หนา  0.15 ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.30  ม.  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา  864.00  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ
.-2-206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  หนา 82  ลําดับที่  238

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 15  
บานทัพสยาม (จุดบานนางขวัญ  แกวไธสง)

จํานวน 500,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  15  บานทัพสยาม  (จุดบานนาง
ขวัญ  แกวไธสง)  ขนาดกวาง  5.00  ม.  ยาว  170.00  ม
.  หนา  0.15  ม.  ปีกดานขางขนาด  2.00  ตร.ม
.  จํานวน  2  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  ม.  วาง
ทอระบายน้ํา  คสล.  ขนาด  0.30  ม. x  1.00  ม
.  จํานวน  1  แถวๆละ  8  ทอน  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  850.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  หนา  87  ลําดับที่  265

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 55/67



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 16  
บานบอน้ําใส

จํานวน 286,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมุบาน  หมูที่  16  บานบอน้ําใส  ชวงที่  1
  ขนาดกวาง  5.00 ม.  ยาว  37.50  ม.  หนา  0.15  ม.  ปีกดาน
ขางขนาด  2.00  ตร.ม.  จํานวน  2  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ  0.30  ม.  วางทอระบายน้ํา  คสล.ขนาด  0.80 x 1.00 ม
.  จํานวน  1  แถวๆละ  8  ทอน
        -  ชวงที่  2  ขนาดกวาง  5.00  ม.  ยาว  27.50  ม
. หนา  0.15  ม.  ปีกดานขางขนาด  2.00  ตร.ม.  จํานวน  2
  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30 ม.  วางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาด  0.80 x 1.00  ม.  จํานวน  1  แถวๆละ  8
  ทอน
        -  ชวงที่  3  ขนาดกวาง  4.00  ม.  ยาว  23.20  ม
.  หนา  0.15  ม.  ปีกดานขางขนาด  2.00  ตร.ม.    จํานวน  2
  จุด  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  ม.  วางทอระบาย
น้ํา  คสล.  ขนาด  0.80 x 1.00 ม.  จํานวน  1 แถวๆละ  8
  ทอน  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  429.80
  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ.-2-206  และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564   หนา  90  ลําดับที่  283

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 56/67



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 7  
บานหวย (สายบานหวย - บานปางลาง)

จํานวน 985,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  7  บานหวย  (สายบาน
หวย  -  บานปางลาง)  ขนาดกวาง  5.00 ม.  ยาว  337.00  ม
.  หนา  0.15  ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.30  ม.  วาง
ทอระบายน้ํา คสล.  ขนาด  0.40 x 1.00 ม. จํานวน  1  แถวๆ
ละ  9  ทอน  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา  1,685.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ทถ.-2-
206  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่  2 หนา  5  ลําดับที่  11

โครงการกอสรางถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตร  หมุที่  6  บานปา
ซอง (จํานวน  4  จุด)

จํานวน 650,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนดินลง
ลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่  6  บานปาซอง  (จํานวน  4  จุด)  จุด
ที่  1  สายอาพั๊ว ลงดินถมปรับระดับ  ขนาดกวาง  6.00 ม
.  ยาว 140.00 ม. สูงเฉลี่ย  0.50 ม.  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาด
กวาง  5.00  ม.  ยาว  885.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.
        -  จุดที่  2  สายทอลอดเหลี่ยม  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  440.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.10 ม.
        -  จุดที่  3  สายโคกมะโมง  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  1,100  ม.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.
        -  จุดที่  4  สายโคกเบง  ลงลูกรังผิวจาราจร  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  220  ม.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.  หรือมี
ปริมาณลูกรังผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  11,465.00  ตร.ม
. รายละเอียดตามแบบ  อบต.ตาพระยากําหนด และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  หนา  60  ลําดับที่  129

วันที่พิมพ : 17/10/2562  11:44:16 หนา : 57/67



โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่  3  บานตะโก จํานวน 300,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่  3  บานตะโก  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  1,370.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.  พรอม
วางทอระบายน้ํา  ขนาด  Dia 0.60  x 1.00  ม
.  จํานวน  1  แถวๆละ  8  ทอน  หรือมีปริมาณลูกรังผิวจราจรทั้ง
โครงการไมนอยกวา  5,480  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ  อบต
.ตาพระยากําหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่ม
เติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หนา  7  ลําดับที่  10

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 9  บานนางาม จํานวน 700,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน  หมูที่  9  บานนางาม  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบ
ต.ตาพระยากําหนด  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หนา  8  ลําดับที่  5

โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค  หมูที่  5  บานหนองไผ จํานวน 765,000 บาท

      -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางลานกีฬาเอนก
ประสงค  หมูที่  5  บานหนองไผ  ขนาดกวาง  27.00  ม
.  ยาว  57.00  ม.  หนา  0.12  ม.  พรอมลงลูกรังไหลลานขาง
ละ  0.20  ม.  หรือมีปริมาณผิวลาน  คสล.  ทั้งโครงการไมนอย
กวา  1,539.00  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ  อบต.ตาพระยา
กําหนด  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 68(4) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  หนา  56  ลําดับที่  109
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โครงการกอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร  หมูที่ 8  บานแกว
เพชรพลอย

จํานวน 500,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางลานตากพืชผล
ทางการเกษตร  หมูที่  8  บานแกวเพชรพลอย  ขนาด
กวาง  22.00  ม.  ยาว  46.00  ม.  หนา  0.12  ม.  พรอมลง
ลูกรังไหลลาน  ขางละ  0.20  ม.  หรือมีปริมาณผิวลาน  คสล.ทั้ง
โครงการไมนอยกวา  1,012.00  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.ตาพระยากําหนด  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 68(7) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  2  หนา  4  ลําดับที่  7

โครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นกอสรางโครงการธนาคารน้ําใตดิน ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากําหนด  และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  หนา  3  ลําดับ
ที่  3

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่  17  บานรม
ทอง

จํานวน 385,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่  17  บานรมทอง  ลงดินถมปรับ
ระดับ  ขนาดกวาง  4.00 ม.  ยาว  840.00 ม.  สูงเฉลี่ย  0.50 ม
.  
        -  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาดกวาง  3.50  ม.  ยาว  1,000 ม
.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.
       - พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด Dia.0.60 x 1.00 ม
. จํานวน 1  แถวๆละ  8  ทอน  จํานวน  5  จุด  หรือมีปริมาณ
ลูกรังผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  3,500  ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ  อบต.ตาพระยากําหนด  และเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561
-2564  หนา  92  ลําดับที่  297
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมูที่ 1 บานตาพระยา จํานวน 250,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  หมูที่  1  บานตาพระยา  ลงลูกรังผิวจราจร  ขนาด
กวาง  4.00 ม.  ยาว  1,180 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  หรือมี
ปริมาณลูกรังผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา  4,720  ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ  อบต. ตาพระยากําหนด และเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564   หนา  36  ลําดับที่  9

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมูที่ 1  บานตาพระยา จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเสียงตามสาย  ตามโครงการติดตั้ง
เสียงตามสาย  หมูที่  1  บานตาพระยา  ตามแบบแปลน  อบต.ตา
พระยา  กําหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา 68(4) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ. 2561-2564  หนา 36  ลําดับ
ที่  7

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 150,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือผูประกอบการ  ตามสําเนา
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว
.1837  ลงวันที่  11  กันยายน  2560

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ หมูที่  2  บานปางลาง

จํานวน 500,000 บาท

                  -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาอรัญประเทศ
เพื่อขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  หมู
ที่  2  บานปางลาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 68(2) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับ
ที่  2  หนา  2  ลําดับที่  1
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อุดหนุนการไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 11 บานกุดเตย

จํานวน 500,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาอรัญประเทศเพื่อ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  หมู
ที่  11  บานกุดเตย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  มาตรา 67(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ปี  พ.ศ
. 2561-2564  หนา  74  ลําดับที่  202

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชเสาวนีย จํานวน 50,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการตามพระราชดําริ และ
โครงการพระราชเสาวนียเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริ และโครงการตามพระราช
เสาวนีย เชน โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช
ดําริ โครงการปลูกตนไม โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา โครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม จายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ คาอาหารวาง คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุและอื่นๆ (หมายเหตุทุกรายการสามารถถั่วจาย
ได) ฯลฯ (ปรากฏในงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม แผนงานการ
เกษตร)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
สอยในการจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสํานักกีฬาฯ พ.ศ.  2559
 (นส.มท.  ที่ มท.0808.2/ว73  ลงวันที่  16  มกราคม  2560
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(2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ คาอาหาร คาพาหนะ คาปายโครงการ คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ (หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถั่ว
จายได  )

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว เมล็ดพันธุ
พืช ตนไม จอบ แห  อวน สปริงเกลอรจานพรวน กระถาง
ตนไม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,617,740 บาท

งบกลาง รวม 21,617,740 บาท
งบกลาง รวม 21,617,740 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 195,230 บาท

        -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยาที่นายจางพึงตั้งสมทบตาม
หลักเกณฑรอยละ 5 ของคาจาง จํานวน  195,230 บาท  
    1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,431,600 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของตําบลตา
พระยา จํานวน 1,722 คน (รายเกา จํานวน 1,454 และราย
ใหม จํานวน 153 คน  ปรับชวงอายุ จํานวน  104  คน  รายใหม
ตามระเบียบใหม  จํานวน  115  คน)จํานวน 12
 เดือน  จํานวน 13,431,600 บาท  ตามระเบียบและหนังสั่งการ
ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553
    4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2429  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันราย
ไดแกผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,771,200 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียน  เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาท ตอเดือน (รายเดิม 389 คน  รายใหมทุก
เดือน 108 คน)ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว
 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 390,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 65 คน ๆ 500
 บาท /เดือน ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร   ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
 และ ขอ 17  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558      

สํารองจาย จํานวน 2,000,000 บาท

        เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม กรณีดังนี้
     1.1 กรณีเกิดภัยแลง        จํานวน 1,000,000 บาท
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     1.2 กรณีเกิดอุทกภัย       จํานวน 500,000 บาท
     1.3 กรณีเกิดวาตภัย        จํานวน 300,000 บาท
     1.4 กรณีเกิดภัยหนาว      จํานวน 100,000 บาท
     1.5 กรณีเกิดอัคคีภัย        จํานวน 50,000 บาท
     1.6 กรณีเกิดฟาผา          จํานวน  50,000 บาท
    เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น   ตามหนังสือสั่งการระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้
    1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4
 /ว 667   ลงวันที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4224  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําลน
ตลิ่ง
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว  3215
  ลงวันที่  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจาย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การ
เตรียมการปองกันและแกไขปัญหาภัยหนาว 
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.2
/ว  4515  ลงวันที่  11  สิงหาคม 2558/   เรื่อง  การเตรียมการ
ปองกันและแกไขปัญหาปองกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน   น้ําปา
ไหลหลาก  และดินถลม
    6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 843  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียม
การปองกันและแกไขปัญหาภัยแลง
    7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การ
เตรียมความพรอมเพื่อจัดการปัญหาไฟปาและหมอก
ควัน ประจําปี 2559
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    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3358  ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2553
    9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การ
เตรียมการปองกันและแกไขปัญหาภัยหนาว 
    

รายจายตามขอผูกพัน

(1)  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน  สปสช. อบต.ตาพระยา จํานวน 253,728 บาท

        -   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช อบต.ตา
พระยา โดยมีการตั้งสมทบกองทุนฯตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557 โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางสมทบ
รอยละ 40  

(2)  เพื่อจายเป็นคาทุนการศึกษาใหกับบุคลากรทางการศึกษาและผู
ดูแลเด็ก

จํานวน 200,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาทุนการศึกษาใหกับบุคคลากรทางการ
ศึกษา  และผูดูแลเด็กในตําบลตาพระยา

เงินชวยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

                  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาจัดการ
ศพ) กรณีเสียชีวิต ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง จํานวน 3 เทาของเงินเดือน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 275,982 บาท
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        -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 1 ของเงินรายได ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ
.ศ. 2500
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
    3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21
 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
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