
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน  สปสช. 
อบต.ตาพระยา

253,728

(2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าทุน
การศึกษาให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็ก

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 390,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

195,230

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,431,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

275,982

สํารองจ่าย 2,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,771,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน  สปสช. 
อบต.ตาพระยา

253,728

(2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าทุน
การศึกษาให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็ก

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 390,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

195,230

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,431,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

275,982

สํารองจ่าย 2,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,771,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

34,680

เงินเดือนพนักงาน 517,560

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

255,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,247,080 3,247,080

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,371,480 572,640 1,086,480 3,602,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 83,160 155,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

169,620 66,780 132,540 403,620

เงินเดือนพนักงาน 1,766,220 303,360 2,905,800 5,492,940

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 10,000 40,000 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 110,000 750,000 1,415,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 60,000 110,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1)  ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าลงทะเบียนใน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

(1) ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนใน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

50,000

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อ
สร้างและอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง

30,000

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานทั่วไป

90,000

ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งานทั่วไป
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1)  ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าลงทะเบียนใน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

80,000 80,000

(1) ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนใน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

50,000

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อ
สร้างและอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง

30,000

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานทั่วไป

90,000

ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งานทั่วไป

270,000 270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่ง
ก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลง
ทะเบียนในราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าบอกรับวารสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่ง
ก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

30,000 30,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลง
ทะเบียนในราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

50,000 210,000 260,000

ค่าบอกรับวารสาร 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

(1) โครงการตามพระ
ราชดําริและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์

50,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีกวน
ข้าวทิพย์

40,000

(2) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

(3)  โครงการงานสืบ
สานวัฒนธรรมแห่เทียน
วันเข้าพรรษา

50,000

(4) โครงการทําบุญ
เยี่ยมวัดงดเหล้าเข้า
พรรษา

20,000

(5)  งานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแซ
นโดนตา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

300,000 300,000

(1) โครงการตามพระ
ราชดําริและโครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์

50,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีกวน
ข้าวทิพย์

40,000

(2) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

(3)  โครงการงานสืบ
สานวัฒนธรรมแห่เทียน
วันเข้าพรรษา

50,000

(4) โครงการทําบุญ
เยี่ยมวัดงดเหล้าเข้า
พรรษา

20,000

(5)  งานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแซ
นโดนตา

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 10/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันไฟป่า

(6) งานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

50,000

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
วันปีใหม่และสงกรานต์ 
การจัดเวรยามเฝ้าระวัง
ภัยเหตุร้ายฯ รวมทั้งจุด
อํานวยความสะดวก

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ประกวดตามโครงการ 
To be numberone

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันไฟป่า

20,000 20,000

(6) งานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

50,000

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
วันปีใหม่และสงกรานต์ 
การจัดเวรยามเฝ้าระวัง
ภัยเหตุร้ายฯ รวมทั้งจุด
อํานวยความสะดวก

100,000 100,000

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ประกวดตามโครงการ 
To be numberone

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการจัด
ประขุมประชาคมหมู่
บ้าน  การจัดทําแผน
พัฒนาฯ   แผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ

56,375

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
งานราชการและพัฒนา
ศักยภาพในการปฎิบัต
 ิงาน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการออก
หน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการจัด
ประขุมประชาคมหมู่
บ้าน  การจัดทําแผน
พัฒนาฯ   แผนชุมชน

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 50,000 190,000 370,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ

56,375

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
งานราชการและพัฒนา
ศักยภาพในการปฎิบัต
 ิงาน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการออก
หน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่

40,000 40,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ  Big  
Cleaning  Day

โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัย
ยาเสพติด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สามัคคีต้านภัยยาเสพ
ติดตําบลตาพระยา

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ. 
เทศบาล และ อบต. พ
.ศ. 2560

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ  Big  
Cleaning  Day

10,000 10,000

โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัย
ยาเสพติด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สามัคคีต้านภัยยาเสพ
ติดตําบลตาพระยา

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000 80,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ. 
เทศบาล และ อบต. พ
.ศ. 2560

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลตาพระยา 
(กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน)

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ตําบลตาพระยา

100,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ตําบลตาพระยา

50,000

โครงการวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลตาพระยา 
(กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน)

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ตําบลตาพระยา

100,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ตําบลตาพระยา

50,000

โครงการวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรี  ตําบลตา
พระยาและการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงแก่
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงไก่พื้นบ้าน  หมู่ที่ 1 
 บ้านตาพระยา

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรี  ตําบลตา
พระยาและการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงแก่
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงไก่พื้นบ้าน  หมู่ที่ 1 
 บ้านตาพระยา

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,742,400 1,742,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 150,000 850,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 140,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000 350,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

113,750

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างศาลาพักริมทาง
พร้อมห้องน้ําสาธารณะ  
จํานวน  2  แห่ง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3  บ้าน
ตะโก

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

113,750

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,977,775 2,977,775

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 380,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 300,000 450,000

วัสดุอื่น 20,000 70,000 5,000 295,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 300,000 330,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างศาลาพักริมทาง
พร้อมห้องน้ําสาธารณะ  
จํานวน  2  แห่ง

200,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3  บ้าน
ตะโก

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  
บ้านเขาลูกช้าง

955,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  
บ้านกุดเวียน (ซอยบ้าน
นางสุดาพร  พรสม - 
บ้านนายมานะ  ยม
น้อย)

760,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  
บ้านทัพเซียม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12  
บ้านเนินสมบูรณ์ (จุด
บ้านนายช่วงเดช ปิ่นเพ
ญ)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  
บ้านเขาลูกช้าง

955,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  
บ้านกุดเวียน (ซอยบ้าน
นางสุดาพร  พรสม - 
บ้านนายมานะ  ยม
น้อย)

760,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  
บ้านทัพเซียม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12  
บ้านเนินสมบูรณ์ (จุด
บ้านนายช่วงเดช ปิ่นเพ
ญ)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13  
บ้านเนินสะอาด (สายไป
โรงผลิตระบบประปาหมู่
บ้าน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15  
บ้านทัพสยาม (จุดบ้าน
นางขวัญ  แก้วไธสง)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16  
บ้านบ่อน้ําใส

286,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  
บ้านห้วย (สายบ้านห้วย 
- บ้านปางลาง)

985,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังเพื่อการ
เกษตร  หมุ่ที่  6  บ้าน
ป่าซอง (จํานวน  4  จุด)

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13  
บ้านเนินสะอาด (สายไป
โรงผลิตระบบประปาหมู่
บ้าน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15  
บ้านทัพสยาม (จุดบ้าน
นางขวัญ  แก้วไธสง)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16  
บ้านบ่อน้ําใส

286,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  
บ้านห้วย (สายบ้านห้วย 
- บ้านปางลาง)

985,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังเพื่อการ
เกษตร  หมุ่ที่  6  บ้าน
ป่าซอง (จํานวน  4  จุด)

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  3  บ้านตะโก

300,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
 บ้านนางาม

700,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  หมู่
ที่  5  บ้านหนองไผ่

765,000

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร  หมู่ที่ 8  บ้าน
แก้วเพชรพลอย

500,000

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังเพื่อการ
เกษตร  หมู่ที่  17  บ้าน
ร่มทอง

385,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  3  บ้านตะโก

300,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
 บ้านนางาม

700,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  หมู่
ที่  5  บ้านหนองไผ่

765,000

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร  หมู่ที่ 8  บ้าน
แก้วเพชรพลอย

500,000

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังเพื่อการ
เกษตร  หมู่ที่  17  บ้าน
ร่มทอง

385,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ที่ 1  บ้าน
ตาพระยา

200,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่  2  บ้านปางลาง

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 11 บ้านกุดเตย

500,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 - 17

340,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ที่ 1  บ้าน
ตาพระยา

200,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่  2  บ้านปางลาง

500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 11 บ้านกุดเตย

500,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 - 17

340,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)  เงินอุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอตา
พระยา

50,000

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแก้วเพชรพลอย
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา – กรีฑา นักเรียน
กลุ่มเครือข่าย
อารยธรรมบูรพาต้านภัย
ยาเสพติด

70,000

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอตาพระยา  ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

70,000

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านนางามตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 5 หมู่
บ้านต้านภัยยาเสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)  เงินอุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอตา
พระยา

50,000

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแก้วเพชรพลอย
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา – กรีฑา นักเรียน
กลุ่มเครือข่าย
อารยธรรมบูรพาต้านภัย
ยาเสพติด

70,000

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอตาพระยา  ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อเป็นค่าดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

70,000

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านนางามตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 5 หมู่
บ้านต้านภัยยาเสพติด

50,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 32/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(2) อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และ  
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

(3) อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

(4) เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการก่อสร้าง
หอสมุดแห่งชาติประจํา
จังหวัดสระแก้ว

50,000

(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสระแก้ว 
(ศพส.จ.สระแก้ว) ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 33/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(2) อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และ  
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

10,000 10,000

(3) อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

(4) เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการก่อสร้าง
หอสมุดแห่งชาติประจํา
จังหวัดสระแก้ว

50,000

(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสระแก้ว 
(ศพส.จ.สระแก้ว) ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 34/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(5) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านกุดเวียนตาม
โครงการสร้างฐานเรียน
รู้ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

(6)  เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านตะโก  
ตามโครงการฝึกทักษะ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบ้านตะโก

25,000

(7) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแก้วเพชรพลอย 
ตามโครงกาศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

50,000

1.  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
งามมิตรภาพที่ 131

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 35/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(5) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านกุดเวียนตาม
โครงการสร้างฐานเรียน
รู้ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

(6)  เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านตะโก  
ตามโครงการฝึกทักษะ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบ้านตะโก

25,000

(7) เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแก้วเพชรพลอย 
ตามโครงกาศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

50,000

1.  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
งามมิตรภาพที่ 131

1,524,000 1,524,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 36/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
กุดเวียน

3.  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทัพเซียม

4. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนกอง
ทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 37/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
กุดเวียน

1,044,000 1,044,000

3.  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทัพเซียม

624,000 624,000

4. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนกอง
ทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

484,000 484,000

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 38/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แก้วเพชรพลอย

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านนางามมิตรภาพที่ 
131  ตามโครงการส่ง
เสริมเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา

50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนตะโก

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562  11:45:00 หน้า : 39/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แก้วเพชรพลอย

640,000 640,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านนางามมิตรภาพที่ 
131  ตามโครงการส่ง
เสริมเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา

50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนตะโก

844,000 844,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตาพระยา  
ตามโครงการจัด
กิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีเนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตาพระยา  ตาม
โครงการขอรับเงิรอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลตาพระยา

50,000

รวม 21,617,740 110,000 11,196,000 1,020,000 955,000 2,498,800 100,000 560,125
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตาพระยา  
ตามโครงการจัด
กิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีเนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ

15,000 15,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ตาพระยา  ตาม
โครงการขอรับเงิรอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

25,000 25,000

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลตาพระยา

50,000

รวม 14,249,495 1,726,780 12,466,060 66,500,000
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