
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

อําเภอ ตาพระยา   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,393,840 บาท

งบบุคลากร รวม 6,897,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   532,080
    บาท     
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 21,120  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  278,640  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล         พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 950 บาท 12 เดือน จํานวน 2
 คน (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราเดือน
ละ7,560 บาท จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)

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  (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,936,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,174,340 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,160 บาท

       -   เงินเพิ่มพิเศษสําาหรับการสูรบ พ.ส.ร.
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  930  บาท  จํานวน  12  เดือนเป็นเงิน 11,160
  บาท (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานองคการ
บริหาร สวนตําบลและเงินคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
          1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) 
             1.1 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง เดือนละ  4,000
 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
          2. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 638,760 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงิน
ที่ปรับเพิ่ม  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,200 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ 1 คน พนักงานจางทั่วไป 1 คน  ตามกรอบอัตรา
กําลัง  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 3,460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 290,000 บาท

    (1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางงาน
กอสราง และผูควบคุมงานกอสรางตลอดจน คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ประเมินผลงานตางๆ ฯลฯ  จํานวน  10,000
  บาท (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)    
    (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด  จํานวน  280,000
  บาท  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป)

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานอบต. ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวของ(ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ไดตามระเบียบฯ  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 2,030,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 270,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 3
 คน ดังนี้
        -  คาจางเหมาแรงงานแมบานทําความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน 90,000 บาท 
           -  คาจางเหมาแรงงานยามรักษาการณ จํานวน 1
 คน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เป็นเงิน 90,000 บาท (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
           - คาจางแรงงานทั่วไป (คนสวน) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 90,000 บาท บาท (ปรากฎใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 10,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คา
จางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คา
ซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายบอกสถานที่ คาป้าย
บอกแนวเขต คาบริการอัดสําเนา คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย
นี้  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ
 (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาบอกรับวารสาร จํานวน 20,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร คาจางโฆษณาและเผย
แพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน, ประชาสัมพันธเคลื่อนที่, คา
หนังสือพิมพสํานักงานและหมูบาน สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชา
สัมพันธเผยแพรขาวสารตางๆ ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 40,000 บาท
          -เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ ที่จําเป็นตองจาย
ที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่   ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลและรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 40,000 บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ขององคการบริหารสวนตําบล ในโอกาสตางๆ การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทํางานรวมกันใน
องคกร

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (พ.ศ.2561 -2565)(ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  หนาที่  88  ขอ
ที่  499

คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดประขุมประชาคมหมูบาน 
การจัดทําแผนพัฒนาฯ แผนชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนชุมชนของผูนําชุมชน กลุม
อาชีพ ประชาคมตําบล หมูบาน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมู
บาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557 (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  หนาที่  87  ขอที่  494
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ  คาเอกสารการเลือกตั้ง คาแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาประชาสัมพันธในการเลือก
ตั้ง และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  

คาใชจายในการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายการออกหนวยบริการประชาชนตาม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ /โครงการอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ เป็นคา
ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.2561 -2565
)  หนาที่  87  ขอที่  494
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตางๆ ตามวาระโอกาสที่มีความจําเป็นและสําคัญและรายจายอื่น
ที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  (ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยดําเนินการปลูกตนไม
ริมทาง ทําความสะอาด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม จายเป็น คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยว
ของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ
.2561 -2565)หนาที่  96  ขอที่  530

โครงการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
การสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  เพื่อเป็นการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน  เชน การทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึกอบรม  วุฒิบัติ  คา
สถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียน และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557 และ
หนังสือสั่งการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2561-
2565)  ลําดับที่ 499
หนาที่  88
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานรัฐพิธีตาง ๆ
 เชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานรับเสด็จ งานพระราชพิธีตาง ๆ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศา
นุวงค เป็นคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เชนพวงมาลา ชอ
ดอกไม ธงตราสัญลักษณ คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงสถานที่คา
ใชจายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให
กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ
.2561 -2565)ลําดับที่ 554
หนาที่  102

โครงการจัดกิจกรรมวันตนไมประจําชาติ จํานวน 30,000 บาท

         -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
ตนไมประจําชาติ ฯลฯ  การทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุป
กรร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึกอบรม  วุฒิบัติ  คาสถาน
ที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียน และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559และหนังสือสั่งการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ
.ศ. 2561 -2565)  ลําดับที่  555  หนาที่ 102
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันของคนในชาติ  เชน การจัดทํากิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษไวซึ่ง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติเป็นคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ  เชนคาจัดทําป้าย  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  ลําดับที่ 559
หนาที่  103

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานและ
เจาหนาที่

จํานวน 150,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานและเจาหนาที่  ประกอบ
ดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง  ประจําปีงบประมาณ  2563  เชน  จัดทําป้าย ประ
ขาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึก
อบรม  วุฒิบัติ  คาสถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียนและราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2557  และหนังสือสั่งการ  ลําดับที่ 499 หนาที่  88
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.  2540

จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติขอมูลขาวของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ  เชน  ทําป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรร  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุฝึกอบรม  วุฒิบัติ  คาสถานที่  คา
เอกสาร  คาเครื่องเขียนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ.2561 -2565)ลําดับ
ที่ 499  หนาที่  88

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)  

ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของอบต
. และกิจการงานสภาฯ เชน โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไมบรรทัด ยางลบ เข็ม
หมุด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ฯลฯ ที่ใชในสํานัก
งาน (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ แปรง ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษ
ชําระ ตะกรา ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ตม ถาน น้ํามันก๊าด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
กล ใชในงานตางๆ ที่เป็นกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบล(ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ เชน พูกัน , สี, ฟิลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วิโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม, กระดาษสําหรับพิมพภาพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)  
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม  เพื่อใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลตาพระยา ฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลตาพระยาและสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตาพระยา  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป)  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในกิจการองคการบริหารสวน
ตําบลตาพระยา  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตาพระยา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป)  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย สําหรับใชในกิจ
การององคการบริหารสวนตําบล(ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป)  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาเชาพื้นที่เว๊บไซต อบต
. คาเชาพื้นที่ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิคส คาเชาใชคูสายโทร
ศัพทอินเตอรเน๊ตในระบบความเร็วสูง (ADSL) ใชประจําในอาคาร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาพระยาและคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ ฯลฯ  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  

งบลงทุน รวม 16,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart  Card  
Reader)

จํานวน 2,800 บาท

    -   เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค  (Smart  Card  Reader)  จํานวน  4  เครื่องๆ
ละ  700  บาท  เพื่อใชสําหรับการรับลงทะเบียนและยื่นคํารองรับ
เงินเบี้ยผูสูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และสงเคราะหผูป่วย
เอดส  โดยยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนา
บัตรประชาชน)  โดยกําหนดใหเป็นไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 5,000 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน  2  เครื่องๆละ  2,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  ไดจัดทําเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  เพื่อใหสวนราชการ
นําไปใชเป็นแนวทางในการกําหนดราคากลางและกําหนด
คุณลักษณะในการจดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําปี  2561  โดยประกาศ ณ วัน
ที่  15  มีนาคม  2562
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  พรอมชุด  จํานวน  1  ชุด จํานวน 8,500 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา พรอมชุด จํานวน 1 ชุดๆ
ละ  8,500  บาท  มีคุณลักษณะดังนี้
    1.  ทําดวยไมสัก
    2.  มีโต๊ะหมูบูชา  9  ตัว  ความกวางตัวละ  9  นิ้ว
    3. มีฐานรองโต๊ะบูชา
    โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560)  

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 20,000 บาท

    1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา  
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญตางๆจํานวน 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวา
ดวยคาใชจายเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2559  
  

งานบริหารงานคลัง รวม 3,481,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,604,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,604,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 896,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม  (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานคลัง
(หัวหนาสวนการคลัง) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในงานบริหาร
งานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 509,040 บาท

       -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง ตั้งจายจากเงินราย
ได(ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 85,380 บาท

       -  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏ
ในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 1,791,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 411,700 บาท

      (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรม
การจัดซอจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
กอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ประเมินผล
งาน  จํานวน  291,700
 บาท  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง)
      (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสดําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน  120,000
  บาท (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป)

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานอบต. ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวของ(ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผู
บริหาร พนักงาน อบต. และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุง (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสรางและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจางเหมาจัดทําของขวัญ หรือของที่ระลึกตางๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายบอกสถานที่ คาป้ายบอกแนว
เขต คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบริการดานคมนาคม  คาใชจายเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  คาเชาใชคูสายโทรศัพท
อินเตอรเน็ตในกองคลัง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1,000,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษี/ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาจางเหมาลูกจางในการปฏิบัติ
งาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุตางๆ และรายจายอื่นที่
เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได (ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรือ
อบรมสัมมนา ฯลฯ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผน
งานบริหารงานทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต
.ตาพระยา เชนโต๊ะ ตู เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีดฯลฯ
 (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม  ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่
ใชในสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลตาพระยา(ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือ แป้น
พิมพ เมาส (Mouse) , โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ
 (ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป)

งบลงทุน รวม 84,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑตูเหล็ก  แบบ  4 ลิ้นชัก จํานวน 15,800 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑตูเหล็ก  แบบ  4
 ลิ้นชัก  จํานวน  2 ตู  ราคาตูละ  7,900  บาท  เพื่อใชในการเก็บ
เอกสารฎีกาและเอกสารทางการเงินไวใหปลอดภัย (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565)

ครุภัณฑโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 4,500 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑโต๊วางคอมพิวเตอร
ขนาด  120*60*75  จํานวน 1  ตัว  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565)

คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 15,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องพิมพ
เลเซอร  หรือ  LED  ขาวดํา  ชนิด Networt  แบบ
ที่ 2  ราคา  15,000  บาท  (คุณลักษณะกําหนด   ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี  พ.ศ. 2561  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565)
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คาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน  5  หลัง จํานวน 27,500 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน  5  หลังๆ
ละ  5,500 บาท  จัดซื้อตามบัญชีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเพื่อ
ใชในการจัดเก็บเอกสารในกองคลัง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

    -  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล
เพื่อใชในการบันทึกขอมูลในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่และรองรับการจัดทําแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพยสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,714,360 บาท

งบบุคลากร รวม 954,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 954,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 319,740 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม  (ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 561,360 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 73,260 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏในงานบริหารงานทัว
ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 17/10/2562  10:54:59 หนา : 26/85



งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

    (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรม
การจัดซอจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
กอสรางตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ประเมินผล
งาน คาตอบแทน อปพร.ตามคําสั่งใช  จํานวน  300,000
  บาท (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง)
      (2) คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวน
 ตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
การประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน  100,000
  บาท (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรือ
อบรมสัมมนา ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมในการฝึก
อบรม 
ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบ เครื่องแตงกายสําหรับ
สมาชิก อปพร.อบต.ตาพระยา หนวยกูชีพกูภัย (OTOS) และ
หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉิน (Ems)  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

  1.  วัสดุอุปกรณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประกอบดวย แผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจร
พลาสติก เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง เสื้อกั๊กจราจร กรวยยาง
จราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน ) จํานวน 50,000 บาท
  2.  วัสดุกูชีพ กูภัย        
    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกูชีพ กูภัย  ประกอบ
ดวย เปล กระเป๋ายา ถุงมือ ผายาง ผาขาว ยา เวชภัณฑ  ที่ใช
เกี่ยวกับงานกูชีพกูภัย ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลตา
พระยา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )  จํานวน 30,000
  บาท                                                                      
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 20,000 บาท

    (1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงค
ป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม
          -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม จํานวน 10,000 บาทเพื่อจาคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ  ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 -
 2565  ลําดับที่ 503  หนาที่  90
     (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
          -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต จํานวน10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 503 หนาที่ 99
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ชวงเทศกาลวัน
ปีใหมและสงกรานต  การจัดเวรยามภัยเหตุรายฯ  รวมทั้งจุดอํานวย
ความสะดวก

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  ชวงเทศกาลวันปีใหมและสงกรานต  การจัดเวรยามภัยเหตุ
รายฯ  รวมทั้งจุดอํานวยความสะดวก เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาน้ําดื่มบริการประชาชน และคาใชจายอื่น ๆ  และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี  ลําดับที่ 528  หนาที่  96

คาใชจายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร)

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจาหนาที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง  คาแก๊สหุงตม  คาที่พัก  คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่เกี่ยว
ของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เพื่อใหสมาชิก อป
พร. ตําบลตาพระยา ไดรับการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 476  หนาที่ 83
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า  เชน คาใชจายในพิธี เปิด – ปิด คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเชาสถาน
ที่  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 557  หนาที่ 103

คาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรม
วินัยจราจรฯ

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนสง
เสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินัยจราจร ฯลฯ  เชนจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  ฝึกอบรม  วุฒิบัติ  คาสถานที่  คาเอกสาร  คาเครื่องเขียน
และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 535  หนาที่ 98

คาใชจายโครางการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เชนคาใชจายในพิธี เปิด – ปิด คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเชาสถาน
ที่  รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 476  หนาที่ 83
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โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให
กับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาใชจายสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาวัสดุ และรายจายอื่น
ที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 499  หนาที่ 88

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ป้ายจราจรและป้ายเตือน จํานวน 50,000 บาท

      - คาป้ายจราจร และป้ายเตือน พรอมติดตั้ง ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา  
เพื่อจายเป็นคาป้ายจราจรและป้ายเตือน พรอมติดตั้ง ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,482,690 บาท

งบบุคลากร รวม 3,416,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,416,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,832,730 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา 
ครู ผดด. 6 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  และอบต.ตั้งคาตอบแทน
สวนเกินสมทบ จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค /รายได(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานการ
ศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการ
ศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,421,760 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่
ในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  ผูดูแลเด็ก จํานวน 6
 อัตรา พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก) จํานวน 4
 อัตรา และอบต. ตั้งสมทบสวนเกินอีก 10 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา แผนงานการศึกษา) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจจํานวน  3  อัตรา (ผช.พนง.ธุรการ  ผดด  2
  อัตรา) และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  6  อัตรา (ผดด.6
 อัตรา) (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงาน
การศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑที่กําหนด  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  แผนงานการศึกษา)
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานอบต. ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวของ(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผน
งานการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ (ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม
สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมในการฝึก
อบรม 
ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา)
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เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 20,000 บาท

          -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งงมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจางเชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวกคาลางอัดฉีดรถยนต คาซอมแซมทรัพยสิน คาจาง
เหมาจัดทําของขวัญ หรือของที่ระลึกตางๆ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาป้ายบอกสถานที่ คาป้าย
บอกแนวเขต คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศหรืออบรม
สัมมนา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2555
  และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา แผนงานการศึกษา)    
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
เป็นคาดําเนินการ คาตอบแทน เงินรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม  คา
ของเลน และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจาย
ได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา)ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 576  หนาที่ 105

โครงการจัดอบรมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แหง เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่   หนาที่

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมบุคลการกรทางการ
ศึกษา เชน การจัดอบรม SAR การจัดทําสื่อการสอน การจัด
เตรียมความพรอมรับตรวจ สมศ.การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม การจัดอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมอื่นๆ เป็นคา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณและรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่   หนาที่
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช
สํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ประตู หนาตาง บานกระจก ยาน
พาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ (ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา)

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

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม 
ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่ใชในกิจการของสวนการ
ศึกษาฯ ศพด.
 (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย 
ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ ถาดอาหาร แปรง แป้งโรย
ตัว ผาเช็ดมือ ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก น้ํายาเคมีฯลฯ เพื่อใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย สี และเครื่องมือกอสราง ฯลฯ
  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แผงแป้นอักขระหรือ แป้น
พิมพ เมาส (Mouse), โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ
  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา) 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุบริโภค เชนคาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําใชในศูนย
พัฒนาเด็กและไวบริการประชาชนที่มาติดตอราชการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของกิจการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 7 ศูนย
(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาน้ําของกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 7
 ศูนย (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา) 

งบลงทุน รวม 21,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

          -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ อุปกรณอานบัตร
อเนกประสงคใชในกิจการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยยกเลิก
สําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชน) โดยกําหนดใหเป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2561 -2565 )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 จํานวน 19,800 บาท

    -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 หนา/นาที) ราคา 9,900 บาท
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใช
ไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยกําหนดใหเป็นไป
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิ
ทัสเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ
.ศ. 2561 -2565)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,113,491 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,989,491 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,923,570 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,563,100 บาท

    (1)  คาอาหารกลางวัน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตาพระยา)
    เพื่อจยเป็นคาอาหารกลางวันเด็กเล็ก  สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ตาพระยา  จํานวน  7  แหง  ดังนี้
        -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 x 20 จํานวน 245 วัน
        -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 36 x 20 จํานวน 245 วัน
        -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 48 x 20จํานวน 245 วัน
        -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 44 x 20 จํานวน 245
 วัน
        -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45 x 20 จํานวน 245
 วัน
        -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 31 x 20 จํานวน 245
 วัน
        -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 46 x 20 จํานวน 245 วัน
    (2)  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนเป็นคาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2551 โดยใหคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา จํานวน 7
 ศูนย จํานวน  319 อัตรา  อัตราคนละ 1700 บาทตอปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ศพด.กุดเวียน 69 คน ศพด.ตะโก 36 คน ศพด
.ปางลาง 48 คน ศพด.เนินสมบูรณ 44 คน ศพด.เขาลูกชาง 45
 คน ศพด.ทัพเซียม 31 คน ศพด.รมทอง 46
 คน) จํานวน 542,300  บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 360,470 บาท
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คาหนังสือเรียน  จํานวนเงิน  63,800.-บาท
    -  ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 x 200 = 13,800.-บาท
    -  ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 36 x 200 =  7,200.-บาท
    -  ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 48 x 200  = 9,600.-บาท
    -  ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 44 x 200 = 8,800
.-บาท
    -  ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45 x 200 =9,000.-บาท
    -  ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 31 x 200 = 6,200.-บาท
    -  ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 46 x 200 = 9,200.-บาท
คาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน 63,800 บาท
    - ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 x 200 =  13,800.-บาท
    - ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 36 x 200 = 7,200.-บาท
    - ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 48 x 200=  9,600.-บาท
    - ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 44 x 200=  8,800.-บาท
    - ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45 x 200=  9,000.-บาท
    - ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 31 x 200=  6,200.-บาท
    - ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 46 x 200=  9,200.-บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 95,700 บาท
    - ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 x 300 =  20,700.-บาท
    - ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 36 x 300 =  10,800.-บาท
    - ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 48 x 300=  14,400.-บาท
    - ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 44 x 300=  13,200
.-บาท
    - ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45 x 300=  13,500.-บาท
    - ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 31 x 300=  9,300.-บาท
    - ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 46 x 300=  13,800.-บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 137,170 บาท
    - ศพด.บานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 x 430 =  29,670.-บาท
    - ศพด.บานตะโก จํานวนเด็ก 36 x 430=  15,480.-บาท
    - ศพด.บานปางลาง จํานวนเด็ก 48 x 430=  20,640.-บาท
    - ศพด.บานเนินสมบูรณ จํานวนเด็ก 44 x 430=  18,920
.-บาท
    - ศพด.บานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45 x 430=  19,350.-บาท
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    - ศพด.บานทัพเซียม จํานวนเด็ก 31 x 430=  13,330.-บาท
    - ศพด.บานรมทอง จํานวนเด็ก 46 x 430=  19,780.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,065,921 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,065,921 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็ก  319 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  611,268  บาท แยกเป็น
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดเวียน จํานวนเด็ก 69 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  132,218  บาท
    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะโก จํานวนเด็ก 36 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 68,983 บาท
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางลาง จํานวนเด็ก  48 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 91,978 บาท
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาลูกชาง จํานวนเด็ก 45
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 86,229
   บาท
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินสมบูรณ  จํานวนเด็ก 44
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 84,313
  บาท
    (6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัพเซียม จํานวน 31 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 59,402  บาท
    (7)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมทอง จํานวน 46 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 88,145  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)
    -  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับเด็กนัก
เรียน
ที่อยูในสังกัด สพฐ. ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-            ป.6 จํานวนเด็ก 1,281 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 2,454,653 บาท แยกเป็น
    (1) โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131 จํานวนเด็ก 363
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 695,581
 บาท
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    (2) โรงเรียนบานกุดเวียน จํานวนเด็ก 278 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 532,704 บาท
    (3) โรงเรียนบานตะโก จํานวนเด็ก 200 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บาท
    (4) โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ จํานวนเด็ก 115
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 220,363
 บาท
    (5) โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย จํานวนเด็ก 153 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 293,179 บาท
    (6) โรงเรียนบานทัพเซียม จํานวน 132 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วันเป็นเงิน 329,586 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป(ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา แผนงานการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,124,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,124,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนอง
ไผ

จํานวน 460,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบานหนองไผ ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 จํานวน 115 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  (ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานกุดเวียน จํานวน 1,112,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานกุดเวียน ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1
-ป.6 
จํานวน 278 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ
ในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)
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โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอย จํานวน 612,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บาน
แกวเพชรพลอย ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็ก ป
.1- ป.6 
จํานวน 153 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ
ในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานตะโก จํานวน 800,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบาน
ตะโก ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 
จํานวน 200 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน(ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานทัพเซียม จํานวน 688,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บาน
ทัพเซียม ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1- ป
.6 
จํานวน 172 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ
ในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)
            

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131 จํานวน 1,452,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บานนางามมิตรภาพที่ 131 ตามจํานวนเด็กตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล และเด็กป.1-ป.6 จํานวน 363 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน(ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผนงานการศึกษา)   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,008,630 บาท

งบบุคลากร รวม 764,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 764,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 397,830 บาท

   - เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  เงินเดือนพนักงาน
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม (ปรากฎในงานบ
ริหารทัวไปแผนงานสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง ของพนักงานสวนตําบล ตามกรอบ
อัตรากําลัง จํานวน 3 อัตรา ปรากฎในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 228,800 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่กอง
สาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา พนักงานจางตาม
ภารกิจ 1 อัตรา พนักงานจางทั่ว
ไป 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฎในงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับแผนงานสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง ตามภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา ตาม
กรอบอัตรากําลัง (ปรากฎในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 244,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาตอบแทนนักบริบาล จํานวน 2 อัตรา ๆ
ละ 6,000 บาท ๆเดือน จํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 144,000
 บาท)
    เงินประโยชนตอบแทน สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
    - เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามผล
ประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน 100,000 บาท ปราก
ฎในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 433,875 บาท
งบดําเนินงาน รวม 306,375 บาท

ค่าใช้สอย รวม 256,375 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ จํานวน 56,375 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
ตาง ๆ    สนับสนุนการจัดหนวยบริการสุขภาพ รณรงคประชา
สัมพันธในการกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย รณรงคพนหมอก
ควัน การป้องกันโรคพิษสุนัขบา
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เชน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร คาอารหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
สถานที่ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 จํานวน  50,000 บาท
    คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา จํานวน 6,375 บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่   หนาที่

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนภายใตหลักการ 3 ข และหลักการประชารัฐ ตามแผน
ปฏิบัติการ "ประเทศไทยไรขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อจาย
เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง คา
วัสดุและอุปกรณตาง ๆ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายได เชน คาตอบเจา
หนาที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี  (พ.ศ
. 2561- 2565) ลําดับที่ 558 หนาที่ 103
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โครงการจุลินทรีย EM  เพื่อบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจุลินทรีย EM 
เพื่อการบําบัดน้ําเสียชุมชน  ฯลฯ  เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาอาหารวาง  และเครืองดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  ทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝุูกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  ลําดับ
ที่ 529  หนาที่ 96

โครงการดูแลสงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลตาพระยา

จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการดูแลสงเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาพระยา เชน  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาอาหารวาง  และเครืองดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัว
จายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557   ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี  ลําดับที่ 543  หนาที่ 100

โครงการตาพระยา Big  Cleaning  Day จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตา
พระยา Big  Cleaning  Day  เชนคาป้ายประชาสัมพันธ  คา
อาหารวาง  และเครืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัวจายได (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแชงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2559)  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี   ลําดับที่ 553  หนาที่ 102
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โครงการสรางจิตสํานึกและสงเสริมการคัดแยกขยะในตําบลตา
พระยา

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคูาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึก
และสงเสริมการคัดแยกขยะในตําบลตาพระยา เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัว
จายได ตามหนังสือสั่งการ
    - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2557  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 499  หนาที่ 88

โครงการสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจาเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานัก
อนุรักษสิ่งแวดลอมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)  เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารวาง  และเครืองดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทุกรายการสามารถถัว
จายได (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแชงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
 2559)  ลําดับที่ 529  หนาที่  86  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุ
อุปกรณเวชภัณฑ วัคซีนป้องกันโรคตางๆ เชนคาจัดซื้อเวชภัณฑ
น้ํายาเคมี ยารักษาโรค ทรายอะเบท น้ํายาฆาเชื้อไขหวัดนก น้ํายา
เครื่องพนกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาวัสดุและอื่นๆ ฯลฯ  (ปรากฏใน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณ
สุข) 

งบเงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 - 17 จํานวน 127,500 บาท

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

    - โครงการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ
. เทศบาล และ อบต. พ.ศ. 2560  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบ
จ. เทศบาลและ อบต. พ.ศ. 2560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,323,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,252,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,252,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 537,360 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานชาง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 598,080 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสวน
โยธา  องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับ
เพิ่ม  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผน
งานเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 27,420 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

(1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท  
          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เงิน
ประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางงานกอ
สราง และผูควบคุมงานกอสรางตลอดจน คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ประเมินผลงานตางๆ คาตอบแทนวิศวกรใน
การรับรองแบบกอสราง ฯลฯ จํานวน 150,000 บาท (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป)
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)จํานวน 100,000 บาท
        -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตาม
ผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด  (ปรากฏในงานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานอบต. ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงาน
เคหะและชุมชน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน)                                                            
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2) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอ
สรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง
ใด อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจาง
เหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาซอม
แซมทรัพยสิน คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ
 คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายบอกสถานที่ คาป้ายบอกแนว
เขต คาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   (ปรากฏในงานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน)                                                                     

3) คาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 90,000 บาท

          - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานทั่วไป จํานวน 1
 คน ดังนี้ คาจางเหมาแรงงานผูชวยชางโยธาในการปฏิบัติงานของ
สวนโยธาหรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ฯลฯ
    (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่องหลักเกณฑ  อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนมากที่ มท. 0808.2/ว7120 ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกเงินคาจาง
เหมาบริการ                                                               
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คาใชจายในการตรวจวัดน้ํา จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบและวัดคุณภาพน้ําใน
เขตตําบลตาพระยา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช
สํานักงาน  ครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่อง  ถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะฯลฯ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
ตั้งจายจากเงินรายได/ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม 
ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่ใชในกิจการของสวนโยธา 
(ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอด
ไฟฟ้า ฟิวส เข็มขัดรัดสาย เทปพันสาย สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า รวมทั้งสวิตย
อัตโนมัติ เชนTime Switch โซลาเซลลสวิตซ ลูกถวย รีซิ
ลเตอร มูฟวิ่งคอย 
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรนต เบรกเกอร ฯลฯ เพื่อใชในการ
ใหบริการ
ไฟฟ้าสาธารณะหมูบาน
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี  ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง  สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา แอสฟัส
ติกฯลฯ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผน
งานเคหะและชุมชน)                                             

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล, ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แผงแป้นอักขระ, หรือแป้น
พิมพ, เมาท (Mouse), โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได/ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  หลัง จํานวน 11,000 บาท

    -  คาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  หลังๆ
ละ  5,500 บาท  จัดซื้อตามบัญชีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเพื่อ
ใชในการจัดเก็บเอกสาร   เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ
.ศ. 2561 - 2565)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

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

   - โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลตาพระยา หรือถนน
เพื่อการเกษตร ที่ไดรับความเสียหาย เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชนภายในตําบลตาพระยา
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวางทางหลวงทองถิ่น (สาม
แยกบานเขาลูกชาง - บานเขาลูกชาง)

จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในการอุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพรอม
ติดตั้งโคมไฟสองสวางทางหลวงทองถิ่น (สามแยกบานเขาลูก
ชาง - บานเขาลูกชาง) รายละเอียดตามประมาณการการ
ไฟฟ้า  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)ลําดับที่ 374  หนาที่ 66

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพรอมติดตั้งโคมไฟสองสวางภายในตําบลตาพระยา 
(ตั้งแต หมูที่ 1 - หมูที่ 17 ตําบลตาพระยา)

จํานวน 2,400,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพรอมติดตั้งโคม
ไฟสองสวางภายในตําบลตาพระยา (ตั้งแต หมูที่ 1 - หมู
ที่ 17 ตําบลตาพระยา) รายละเอียดตามประมาณการการ
ไฟฟ้า  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)ลําดับที่ 431  หนาที่ 75

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาหมูบาน บานนางงาม

จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อเป็นคาใชจายในการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
อรัญประเทศ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาหมู
บาน บานนางงาม หมูที่ 9 ตําบลตาพระยา  รายละเอียดตาม
ประมาณการการไฟฟ้า ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  (พ.ศ
.2561 - 2565)ลําดับที่ 272  หนาที่ 48
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพความเขมแข็งชุมชนตําบล
ตาพระยา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุนเพิ่ม
พูนศักยภาพความเขมแข็งชุมชนตําบลตาพระยาในการอบรมให
ความรู หรือสงเสริมอาชีพ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาสถานที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่ 499 หนาที่ 88

วันที่พิมพ : 17/10/2562  10:54:59 หนา : 59/85



โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาชุมชน สูการพัฒนาทองถิ่นตําบลตาพระยา

จํานวน 150,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด - ปิด คาใชจายในการอบรม
สัมมนา  และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการหมูบาน คณะ
กรรมการประชาคม ผูนําชุมชน ผูนําภาคประชาชน คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนตําบล เชน การจัดทํา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาที่พัก คา
วิทยากร คาสถานที่ คาเอกสาร คาเครื่องเขียนและคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา
และการศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 499  หนาที่  88

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสตําบลตา
พระยา

จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสตําบลตาพระยา ใน
การอบรมใหความรู เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ได เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)ลําดับ
ที่ 499  หนาที่  88
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โครงการพัฒนาสงเสริมและแกไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมตอ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลตาพระยา

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสงเสริม
และแกไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมตอเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูง
อายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลตาพระยา ในการอบรมให
ความรู เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาสถานที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 562  หนาที่ 103

โครงการพัฒนาสงเสริมศูนยการเรียนรูตําบลตาพระยา จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาสงเสริมศูนยการเรียน
รูตําบลตาพระยา  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาสถานที่ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 490  หนาที่ 85
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรบานนา
งาม

จํานวน 200,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาอบรมสัมนา  จัดหาขาวพันธุดี  ใหกับกลุม
อาชีพเกษตรกรบานนางามตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสง
เสริมอาชีพกลุมเกษตกรบานนางาม เชนคาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 261  หนาที่ 46

โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัย
ยาเสพติด เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน น้ําดื่ม คายาน
พาหนะ คาจัดสถานที่ และรายจายอื่น ๆ ทุกรายการสามารถถัว
จายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -2565  ลําดับที่ 561 หนาที่ 103

โครงการรณรงคลดการใชพลังงานในชุมชนตําบลตาพระยา จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการ
ใชพลังงานในชุมชนตําบลตาพระยา ในการอบรมใหความรู หรือ
สงเสริมอาชีพ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม              คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
          ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 499  หนาที่ 88
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โครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตําบลตาพระยา และศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลตาพระยา ในการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน  เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คายานพาหนะ คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดฝึก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 562  หนาที่ 103
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตาพระยา 
และศึกษาดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตาพระยา ในการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน  เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุใชสอย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คายานพาหนะ คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดฝึก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)ลําดับที่ 499
 หนาที่ 88
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โครงการสงเสริมอาชีพแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาสและประชาชนทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพแก
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป
ในการอบรมใหความรู หรือสงเสริมอาชีพ ศึกษาดูงาน เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุใชสอย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจายได เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
     2)พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล มาตรา
ที่ 68 (7)
          ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 499  หนาที่ 88

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา ตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นคาดําเนิน
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติ

จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา  
ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นคาดําเนิน
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เป็นคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 503  หนาที่ 90
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อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลตาพระยารวมใจ จํานวน 50,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลตาพระยารวม
ใจ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพใหกับ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิต  สงเสริมกิจกรรมใหกับผูสูงอายุและผอน
คลาย ทั้งรางกาย และจิตใจ และการดําเนินกิจกรรม ตามระเบียบ
วัตถุประสงคของชมรม เป็นคาตอบแทน และวัสดุใชสอย  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตามแผนพัมนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ
. 2561 -2565 ลําดับที่ 506  หนาที่ 91

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา ตามโครงการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอล "ตาพระยาคัพ"

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตา
พระยา ตามโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล "ตาพระ
ยา คัพ" เป็นคาตอบแทน และวัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 570  หนาที่ 104

อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ ตามโครงการคาย
คุณธรรม

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนอง
ไผ ตามโครงการคายคุณธรรม  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่ 452   หนาที่ 79

อุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียนตามโครงการสรางฐานเรียนรูตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานกุดเวียนตามโครงการ
สรางฐานเรียนรูตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 452  หนาที่ 79
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อุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตามโครงการพัฒนาแหลงเรียน
รูสูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตาม
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 572  หนาที่ 105

อุดหนุนโรงเรียนบานตะโก จํานวน 50,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานตะโกตามโครงการสง
เสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  จํานวน  25,000  บาท
        -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานตะโกตามโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง  จํานวน 25,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 456  หนาที่ 80

อุดหนุนโรงเรียนบานทัพเซียมตามโครงการเกษตรเพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวัน

จํานวน 50,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทัพเซียม ตาม
โครงการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 569  หนาที่ 104

อุดหนุนโรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ 131  ตามโครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียงสูสถานศึกษา  โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่  131  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 568  หนาที่ 104
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อุดหนุนสํานักงานจังหวัดสระแกว จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดสระแกว ตาม
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดสระแกว เผยแพรโครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ แนวทางพระราชดําริตาง ๆ การปลูกฝังจิตสํานึก สราูง
ความตระหนักรู และนอมนําไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถ
ขยายไปสูวงกวาง หรือการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ให
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดทราบ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 495  หนาที่ 87

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในกาจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อเป็นคาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาตางๆ เป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแขงขัน คาสมนาคุณกรรมการ
ตัดสิน คาของรางวัล คาถวยรางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาทุกรายการสามารถถั่วจายไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่  573 หนาที่ 105
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คาใชจายในโครงการ To be numberone จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ To be numberone เป็น
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณในการ
ฝึกซอมเขารวมแข็งขัน คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน คาของรางวัล
คาถวยรางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขง
ขันกีฬาทุกรายการสามารถถั่วจายได  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 525  หนาที่ 95

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตานภัยยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตานภัย
ยาเสพติดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแขงขัน คาสมนาคุณกรรมการ
ตัดสิน คาของรางวัล คาถวยรางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาทุกรายการสามารถถั่วจายได  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่ 574  หนาที่ 105

โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีตานภัยยาเสพติดตําบลตาพระยา จํานวน 350,000 บาท

    - เพื่อเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาสามัคคีตานภัยยาเสพ
ติด ตําบลตาพระยา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คา
จัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการฝึกซอมเขารวมแขงขัน คา
สมนาคุณกรรมการตัดสิน คาของรางวัล คาถวยรางวัล เงิน
รางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการแขงขันกีฬาทุกรายการ
สามารถถั่วจายได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 526  หนาที่ 96
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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  (ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

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

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตามโครงการแขงขันกีฬา – 
กรีฑา นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรมบูรพาตานภัยยาเสพติด

จํานวน 70,000 บาท

    -  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานแกวเพชรพลอยตาม
โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑา นักเรียนกลุมเครือขายอารยธรรม
บูรพาตานภัยยาเสพติด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 505  หนาที่ 91
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดกุด
เตย วัดกุดเวียน วัดเนินสะอาด เป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาน้ําปานะ คาป้ายโครงการ และ
รายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายไดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่ 294  หนาที่ 52

คาใชจายในการจัดกิจกรรมประเพณีกวนขาวทิพย จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อเป็นคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวาง คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสาร คาป้ายโครงการ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการ
สามารถถัวจายได  ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่ 226  หนาที่ 40

โครงการทําบุญเยี่ยมวัดงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทําบุญเยี่ยมวัดในชวง
เทศกาลเขาพรรษา เชนคาจัดซื้อดอกไม ธูป เทียน คาเครื่อง
ไทยธรรม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัว
จายได  ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  ลําดับ
ที่ 563  หนาที่ 104
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมแหเทียนวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษา เชนคา
จัดซื้อเทียนวันเขาพรรษา คาตกแตงขบวนแหเทียน คาเครื่อง
ไทยธรรม คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกรายการสามารถถัวจายได  ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี  ลําดับที่ 575  หนาที่ 105

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา เชน คาวัสดุอุปกรณในการ
ตกแตง ขบวนแห คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธคา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการ
สามารถถัวจายได  ทุกรายการสามารถถัวจายได เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี  ลําดับที่ 564  หนาที่ 104

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง เชน คาวัสดุอุปกรณในการตําแตงสถานที่ คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของทุกรายการสามารถถัวจายได  ทุกรายการ
สามารถถัวจายได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ลําดับ
ที่ 565  หนา  104
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

งินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาพระยา
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแกว เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ จํานวน 50,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี  พ.ศ.2561 -2565 (ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 8,780,900 บาท

งบลงทุน รวม 8,780,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,780,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 14  บานเขาลูกชาง จํานวน 499,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่  14  บานเขาลูกชาง  รายละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกหูชาง
ขนาด  8.00 ตร.ม. จํานวน  2.00 จุด  ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.30 ม.  พรอมวางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด 0.40 x1.00 ม
. จํานวน 1.00 แถวๆ ละ 13.00 ทอน = 1.00 จุด  หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรทั้งโครงการไมนอยกวา 796.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลข
ที่ ท.๑-๐๑) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่  67  ลําดับที่ 368  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 12  
บานเนินสมบูรณ

จํานวน 499,900 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูที่  12  บานเนินสมบูรณ  รายละเอียดดังนี้
     -  ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว  199.00 ม. หนา 0.15 ม. 
                 ปีกหูชางขนาด  4.50 ตร.ม. จํานวน  2.00 จุด  ลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.30 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา  คสล
. ขนาด 0.30 x1.00 ม. จํานวน 1.00 แถวๆ ละ 10.00
 ทอน = 1.00 จุด  หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา 805.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 59   ลําดับที่ 325
  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 15  
บานทัพสยาม

จํานวน 499,900 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 15 บานทัพสยาม  รายละเอียดดังนี้
    - ขนาดกวาง  5.00 ม. ยาว 162.00 ม. หนา 0.15 ม.  ปีกหู
ชางขนาด  2.00 ตร.ม. จํานวน  2.00 จุด  ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.30 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา  คสล.ขนาด 0.30 x1.00 ม
. จํานวน 1.00 แถวๆ ละ 8.00 ทอน = 1.00 จุด หรือมีปริมาณผิว
จราจรทั้งโครงการไมนอยกวา 814.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลข
ที่ ท.๑-๐๑) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่ 71   ลําดับที่ 391  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 4  
บานกุดเวียน

จํานวน 498,900 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานกุดเวียน  รายละเอียดดังนี้
    -  ขนาดกวาง  5.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม.   ลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการ
ไมนอยกวา 820.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่  23  ลําดับที่ 126
  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67(1)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 6  
บานป่าซอง

จํานวน 499,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานป่าซอง  รายละเอียดดังนี้
    -  ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว  203.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกหู
ชางขนาด  4.50 ตร.ม. จํานวน  1.00 จุด   ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.20 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไมนอย
กวา 816.50 ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 33   ลําดับที่ 181
  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67(1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่ 8  
บานแกวเพชรพลอย

จํานวน 499,100 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 8 บานแกวเพชรพลอย  รายละเอียด
ดังนี้
    -  ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว  200.00 ม. หนา 0.15 ม.  ปีกหู
ชางขนาด  2.00 ตร.ม. จํานวน  2.00 จุด  ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.30 ม.  พรอมวางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด 0.30 x1.00 ม
. จํานวน 1.00 แถวๆ ละ 8.00 ทอน = 1.00 จุด หรือมีปริมาณผิว
จราจรทั้งโครงการไมนอยกวา 804.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลข
ที่ ท.๑-๐๑) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่ 45   ลําดับที่ 245  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1)

โครงการกอสรางถังพักน้ําระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 3  บานตะโก จํานวน 499,900 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถังพักน้ําระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 3 บานตะโก  รายละเอียดดังนี้
    - ขนาดกวาง  2.17 ม. ยาว 7.58 ม. สูง 3.00 ม. 
 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 12   ลําดับ
ที่ 66  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1)
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โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1 บานตาพระยา จํานวน 499,900 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางระบบประปาหมู
บาน  หมูทู  1  บานตาพระยา  รายละเอียดดังนี้
    - กอสรางหอถังสูง  จํานวน 1.00 หลัง  พรอมติดตั้งระบบ
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1.00 ระบบพรอมวางทอประปา  ขนาด  3
  นิ้ว (ชั้น8.5) จํานวน 
 500  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา
กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่  2
  ลําดับที่ 10 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการกอสรางรั้วรอบอางเก็บน้ําเขาอีดาง  หมูที่ 13  บานเนิน
สะอาด

จํานวน 275,700 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรั้วรอบอางเก็บน้ํา
เขาอีดาง หมูที่ 13 บานเนินสะอาด  รายละเอียดดังนี้  
    - รั้ว คสล. ติดลวดหนาม (เบอร 14) จํานวน  7.00 ชั้น ความ
ยาว  875.00 ม. พรอมประตู เขา- ออก  จํานวน  2.00 จุด (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากําหนด) ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 64   ลําดับที่ 352 เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 68(1)
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โครงการกอสรางลาน คสล. อเนกประสงค  หมูที่ 5  บานหนองไผ จํานวน 486,800 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางลาน คสล
. อเนกประสงค หมูที่ 5 บานหนองไผ  รายละเอียดดังนี้
    ดานทิศเหนือ   ยาว 17.00 ม. ดานทิศใต  ยาว 10.65 ม
. หนา 0.12 ม.
     ดานทิศตะวันออก  ยาว 80.00 ม. ดานทิศตะวัน
ตก  ยาว  80.00 ม. หนา 0.12 ม. พรอมลงลูกรังไหลลานขาง
ละ 0.30 ม.หรือมีปริมาณผิวลาน ทั้งโครงการไมนอย
กวา 1,106.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตา
พระยากําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่ 27   ลําดับที่ 148 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(4)

โครงการกอสรางสนามสรางปัญญา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาสรางสนามปัญญาใหกับเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลตาพระยา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตา
พระยา) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 106
   ลําดับที่ 566  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(5)

โครงการกอสรางหอกระจายขาวตามหมูบาน หมูที่ 10 บานทัพเซียม จํานวน 250,000 บาท

   - เพื่อกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บานทัพเซียม หมู
ที่ 10       (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา) ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(4)
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โครงการขุดลอกคลองแผง   หมูที่ 2   บานปางลาง จํานวน 489,100 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการขุดลอกคลองแผง หมูที่ 2
 บานปางลาง  รายละเอียดดังนี้   
     สภาพเดิม   ขนาดปากคลองกวางเฉลี่ย 12.00 ม. ลึก
เฉลี่ย  2.00 ม. ยาว 720.00 ม. 
         ขุดลอกใหมเป็น   ขนาดปากคลองกวางเฉลี่ย 15.00 ม
. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 720.00 ม. (Slope 1:1)  หรือมีปริมาตร
ดินขุดลอกไมนอยกวา  12,060.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ตาพระยากําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561
 - 2565) หนาที่ 7   ลําดับที่ 39เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(3)

โครงการขุดลอกคลองหวยยาง   หมูที่ 7   บานหวย จํานวน 499,400 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการขุดลอกคลองหวยยาง หมู
ที่ 7 บานหวย  รายละเอียดดังนี้    
    สภาพเดิม   ขนาดปากคลองกวางเฉลี่ย 14.00 ม. ลึก
เฉลี่ย  2.50 ม. ยาว 1,050.00 ม. 
        ขุดลอกใหมเป็น   ขนาดปากคลองกวางเฉลี่ย 22 ม. ลึก
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500 ม. (Slope 1:1)  หรือมีปริมาตรดินขุด
ลอกไมนอยกวา  11,500.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต
.ตาพระยากําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่ 38   ลําดับที่ 207 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(3)

โครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายตามโครงการธนาคารน้ําใตดิน อบต.ตาพระยา ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(7)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บานกุดเตย จํานวน 488,800 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร  หมูที่  11  บานกุดเตย  รายละเอียดดังนี้
    ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  หรือมี
ปริมาณลูกรังผิวจราจร ทั้งโครงการไมนอยกวา 9,200.00 ตร.ม
. (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ตาพระยา กําหนด) ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) หนาที่ 56  ลําดับที่ 306
 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67(1)
 

โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน  หมูที่ 17  บานรมทอง จํานวน 499,900 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงประปาหมูบาน หมู
ที่ 17 บานรมทอง  รายละเอียดดังนี้
    - วางทอประปา PVC. ขนาด  3.00 นิ้ว (ชั้น 8.5
) ยาว  2,550.00 ม. พรอมติดตั้งประตู ปิด-เปิด น้ํา จํานวน  8.00
 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากําหนด) ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานทัพเซียม หมูที่ 10 จํานวน 250,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบประปาหมู
บาน บานทัพเซียม หมูที่ 10 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.ตาพระยา กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565
) หนาที่ 51 ลําดับที่ 282 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(1)
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา โดย เท คสล. รางระบายน้ําคางหมู
เปิด   หมูที่ 16  บานบอน้ําใส

จํานวน 494,600 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ํา โดย เท คสล. รางระบายน้ําคางหมูเปิด หมูที่ 16 บานบอน้ํา
ใส  รายละเอียดดังนี้   
     ขนาดปากรางกวาง  3.50 ม.  ทองรางกวาง 1.00 ม.ลึก  1.20
 ม. ยาว  335.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณผิวรางระบาย
น้ํา ทั้งโครงการไมนอยกวา 1,494.10 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ตาพระยากําหนด)  หนาที่ 76  ลําดับที่  427
 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 68(3)

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน (ตอเติม) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68(4)

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค (โดม) จํานวน 300,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค (โดม) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา ที่
กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 68(4)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 150,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือผูประกอบการ  ตามหนังสือ
สั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท.0808.2
/ว1837  ลงวันที่  11  กันยายน  2560 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2561 - 2565) 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท

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

ครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชเสาวนีย จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการตามพระราชดําริ และ
โครงการพระราชเสาวนียเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริ และโครงการตามพระราช
เสาวนีย เชน โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช
ดําริ โครงการปลูกตนไม โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา โครงการ
อนุรักษทรัพยากรป่าไม จายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาอาหารวาง คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในงานอนุรักษ
แหลงน้ําและป่าไม แผนงานการเกษตร)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

        -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาอาหาร คาพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจาย
ได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 (ปรากฏในงานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม แผนงานการ
เกษตร)
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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 ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในงานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม แผนงานการเกษตร)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,317,274 บาท

งบกลาง รวม 22,317,274 บาท
งบกลาง รวม 22,317,274 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 184,674 บาท

      -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงาน
จางของ
องคการบริหารสวนตําบลตาพระยาที่นายจางพึงตั้งสมทบตาม
หลักเกณฑปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,010,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของตําบลตา
พระยา จํานวน 1,803 คน (รายเกา จํานวน 1,645  คน และราย
ใหม จํานวน 158 คน) จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูง
อายุ จํานวน 14,010,000  บาท 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,713,600 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาท ตอเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
) จํานวน 491 คน ๆ ละ 800 บาท 
จํานวน 4,713,600บาท 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 390,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 65 คนๆ 500
 บาท /เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1877 ลว. 12 มิ.ย. 2550 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 จํานวน 390,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 2,400,000 บาท

        เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม กรณีดังนี้
     1.1 กรณีเกิดภัยแลง                    จํานวน 1,000,000 บาท
     1.2 กรณีเกิดอุทกภัย                   จํานวน 500,000 บาท
     1.3 กรณีเกิดวาตภัย                    จํานวน 200,000 บาท
     1.4 กรณีเกิดภัยหนาว                  จํานวน 100,000 บาท
     1.5 กรณีเกิดอัคคีภัย                   จํานวน 50,000 บาท
     1.6 กรณีเกิดฟ้าผา                      จํานวน  50,000 บาท
      1.7  กรณีเกิดโรคระบาดในพืช    จํานวน  250,000 บาท
      1.8  กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว    จํานวน  250,000  บาท
(ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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รายจายตามขอผูกพัน

(1) เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.ตาพระยา จํานวน 255,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช อบต.ตาพระยา โดยมี
การตั้งสมทบกองทุนฯตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 โดย
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางสมทบรอยละ 40
 จํานวน 14,123  คน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาจัดการศพ) กรณีเสีย
ชีวิต ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง จํานวน 3 เทาของ
เงินเดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 314,000 บาท

         -   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่นใน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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