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อาํเภอ ชะอาํ   จงัหวดัเพชรบุรี

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามพระยา

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจา่ยเป็น 
-คา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.อตัราเดือนละ 11,220 บาท 
จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 134,640 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.อตัราเดือนละ 9,180 
บาท จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 110,160 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.อตัราเดอินละ 7,200 บาท  
จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 86,400 บาท

เงนิคา่ตอบแทนอื�น จาํนวน 331,200 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนสมาชกิสภาอบต.จาํนวน 14 อตัรา อตัราเดือนละ 7,200 
บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 1,209,600 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 1,209,600 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.อตัราเดือนละ 7,200 
บาท จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 86,400 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล

จาํนวน 86,400 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนพเิศษนายก อบต.เดอืนละ 1,750 บาท จาํนวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 21,000 บาท
-คา่ตอบแทนพเิศษรองนายก อบต. จาํนวน 2 อตัรา อตัราเดือนละ 880 
บาท จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 21,120 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก อบต.อตัราเดือนละ 1,750 บาท 
จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 21,000 บาท
-คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายก อบต.จาํนวน 2 อตัรา อตัรา
เดอืนละ 880 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนนายก อบต.อตัราเดือนละ 20,400 บาท จาํนวน 
12 เดือน  เป็นเงนิ 244,800 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต.จาํนวน 2 อตัรา  อตัราเดอืนละ 
11,220 บาท จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 269,280 บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล ผู้
บรหิาร และผ้ทูี�มีสทิธเิบกิได้

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 40,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลผู้มีสทิธเิบกิได้

คา่เชา่บา้น จาํนวน 72,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพชั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา

-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน  6 อตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 114,000 บาท

4.พนกังานขบัรถยนต์  จาํนวน 2 อตัรา

1.ผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�ธุรการ
2.พนกังานขบัรถยนต์

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน
จา้งท ั�วไป
พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา

2.ยาม
3.คนงานท ั�วไป จาํนวน 2 อตัรา 

พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 6 อตัรา
1.นกัการภารโรง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 861,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งปลดั อบต.(นกับรหิารงาน อบต.) 
จาํนวน 1 อตัรา และตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั (นกับรหิารงานท ั�วไป)
จาํนวน 1 อตัรา
ท ั�งหมด 2 อตัราๆอตัราเดอืนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 
84,000 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 84,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราว/เงนิเพิ�มอื�นๆ (ตามระเบียบ/
หนงัสอืส ั�งการที�เกี�ยวขอ้ง)ใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล ตาํแหน่งเจา้
พนกังานธุรการ และหรือตาํแหน่งผู้ที�มีสทิธริบัฯ

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 24,000 บาท

2.ตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั
3.ตาํแหน่งบคุลากร

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดือน และปรบัปรุงอตัราเงนิเดือน ประจาํปีของ
พนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งปลดั อบต.

4.ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน
5.ตาํแหน่งเจา้หน้าที�วเิคราะห์นโยบายและแผน

8.ตาํแหน่งเจา้หน้าที�บนัทกึขอ้มูล

6.ตาํแหน่งนกัวชิาการประชาสมัพนัธ์
7.ตาํแหน่งเจา้ธุรการ

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,033,340 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ
-โครงการธนาคารขยะ

-โครงการขยะเป็นศูนย์ (0)/Big Cleaning Day

โครงการจดัการขยะชุมชน จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ

โครงการ อบต.สญัจร/อบต.พบประชาชน จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 
สาํหรบัพธิีการตา่งๆตามวาระและโอกาสที�จาํเป็นสาํคญั และเหมาะสม

คา่พวงมาลยั กระเชา้ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้และพวงมาลา สาํหรบัพธิีการวนั
สาํคญัตา่งๆ

จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�งซอ่มสมาชกิ
สภา อบต. และผ้บูรหิาร อบต.

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�งทอ้งถิ�น จาํนวน 100,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที�พกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง ผู้
บรหิาร สมาชกิสภา อบต.

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อศกึษาวจิยั ประเมนิผล หรือพฒันา
ระบบตา่งๆ ฯลฯ

คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อศกึษา วจิยัประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆซึ�งมใิช่
เพื�อการจดัหา หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ที�ดนิ และสิ�งกอ่สรา้ง พฒันาระบบ
ตา่งๆ ฯลฯ

จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังาน
กจิกรรมตา่งๆ ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังานกจิกรรมตา่งๆ จาํนวน 10,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคล เป็นเงนิ 10,000 บาท 
(ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีที�ผา่นมา)
-คา่เลี�ยงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิ�น หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ เป็นเงนิ 5,000 บาท
-คา่รบัรอง คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึ�งเป็นวนัสาํคญัของทาง
ราชการ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เป็นเงนิ 10,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 25,000 บาท

-คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนตา่งๆ
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสอื 
ระเบยีบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.

-คา่จาํกดัสิ�งปฏกิูล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ

-ฯลฯ

-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กาํจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 120,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ นํ�ายาทาํความสะอาด ไม้
กวาด แปรง ไมถู้พื�น กระดาษทชิชู ฯลฯ

วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยไปคา่ซื�อสิ�งของ วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆเชน่ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ 
ปล ั�ก lสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ ฯลฯ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 2,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อของ เครื�องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ กระดาษ หมกี 
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์ ภปร.สก.
ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 180,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่บาํรุงรกัษาซอ่มแซมครุภณัฑ์ เชน่ รถยนต์ รถย์จกัรยานยนต์ เครื�อง
พมิพ์ดดี คอมพวิเตอร์ เครื�องถา่ยเอกสาร เครื�องปรบัอากาศ เครื�งอรบั-
สง่เอกสาร (แฟกซ์)

-คา่บาํรุงซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมรองรบัสู่ประชาคมอาเซยีน จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ เชน่กจิกรรมพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึ�งชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ์ อนัเป็นที�ยดึเหนี�ยว และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยท ั�ง
ชาติ
-กจิกรรมปกป้องสถาบนัของชาติ
-จดัต ั�งศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์ระดบัทอ้งถิ�น
-การจดักจิกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื�อสรา้งความรกัความสามคัคขีอง
ประชาชนในชุมชน

-ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการสร◌่้างความปรองดองและสมานฉนัท์
ของคนในชาติ

จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ 
ฯลฯ

โครงการศนูย์เรียนรู้พระราชกรณียกจิและขยายผลพระราชดาํรใินสถาน
ศกึษา

จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบรหิารจดัการ การดาํเนินการงานของ
ศนุย์ฯ

โครงการเพิ�มประสทิธภิาพของศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจดัซื�อจดัจา้งของ 
อปท.ระดบัอาํเภอ อาํเภอชะอาํ

จาํนวน 30,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อรถบรรทุก (ดีเซล) รถยนต์สว่นกลาง ขนาด 1 ตนั 
ปรมิาตรกระบอกสปูไมต่ํ�ากวา่ 2,400 ซีซี  ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบั
เบิ�ลแค็บ  เป็นเงนิ 787,000 บาท (รายละเอยีดตามมาตรฐานครภุณัฑ์)

จดัซื�อรถบรรทุก (ดเีซล) รถยนต์สว่นกลาง จาํนวน 787,000 บาท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

เพื�อจา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตตาํบล ฯลฯ

คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 100,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ อากร ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ในการบรหิาร
จดัการงาน ของ อบต.

คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 2,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์สาํนกังาน อบต.สามพระยา

คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาสาํหรบัที�ทาํการ อบต.และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลสามพระยา

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล จาํนวน 3,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัที�ทาํการ อบต.และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลสามพระยา

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 220,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Floppy Disk,Removable 
Didk,Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มลู
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื�องคอมพวิเตอร์
-ตลบัผลหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์
-ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดุอปุกรณ์กีฬาชนิดตา่งๆ เชน่ ตะกรอ้ ฟุตบอล 
ตาขา่ยกีฬา ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ

วสัดกุีฬา จาํนวน 90,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่กระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตร เชน่ จอบ เสียม พล ั�ว ปุ๋ย ยาเคมี ฯลฯ

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�ามนัดีเซล นํ�ามนัเบนซนิ นํ�ามนัเครื�อง ฯลฯ

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 120,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะขนสง่ เชน่ แบตเตอรี� ยางนอก ตลบัลุก
ปืน ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราวใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
จาํนวน 2 อตัรา
1.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�จดัเก็บรายได้

2.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�พสัดุ

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 48,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 
อตัรา
1.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าจดัเก็บรายได้

2.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�พสัดุ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 247,944 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผู้อาํนวยการกองคลงั จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราเดอืนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราว/เงนิเพมิตา่งๆ (ตามระเบียบ
และหนงัสอืส ั�งการที�เกี�ยวขอ้ง) ใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี
2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้

4.ตาํแหน่งเจา้หน้าที�การเงนิและบญัชี

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 96,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดือน และเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือนประจาํปีสาํหรบั
พนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งผ้อูาํนวยการกองคลงั
2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ
4.ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้
5.ตาํแหน่งเจา้หน้าที�การเงนิและบญัชี

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 742,500 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ รายจา่ยเพื�อมาซอ่ม
แซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ซึ�งไมร่วมถงึคา่ซอ่ม
บาํรุงตามปกต ิหรือคา่ซอ่มกลาง

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 40,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อกลอ้งถา่ยภาพนิ�ง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 
ลา้นพกิเซล จาํนวน 1 ตวั (พรอ้มชุดอุปกรณ์ กระเป๋าใสก่นักระแทก 
SD card ฯลฯ)เป็นเงนิ 10,000 บาท(รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

จดัซื�อกลอ้งถา่ยภาพนิ�ง ระบบดจิติอล จาํนวน 10,000 บาท

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพื�อจา่ยเป็นคา่ดวงตราไปรษณีย์ คา่จดัสง่ไปรษณ๊ย์ในการตดิตอ่
ประสานงานราชการตา่งๆ

คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Floppy Disk,Removable 
Didk,Compackt,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มลู
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื�องคอมพวิเตอร์
-ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์
-ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ฟิล์ม ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อสิ�งของเครื�องใช ้เชน่ แปรง ไมก้วาด กระดาษทชิชู 
ฯลฯ

วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 3,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในสาํนกังาน เชน่ กระดาษ 
หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 25,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงทรพัย์สนิเพื�อใหส้ามารถใชง้านไดต้าม
ปกต ิเชน่ เครื�องพมิพ์ดดี เครื�องคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งในการดาํเนินการโครงการจดัเก็บภาษี เพื�อ
พฒันาการจดัเก็บรายไดข้อง อบต.

โครงการจดัทาํแผนที�ภาษี จาํนวน 100,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ 
คา่เชา่ที�พกั ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนตา่งๆ
-คา่กาํจดัสิ�งปฏกิูล

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่จา้งเหมาในการจา้งเหมาในการจดัทาํ
เลม่หนงัสอื ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัติา่งๆ

-คา่โฆษณาเผยแพร่
-ฯลฯ

-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระ

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 30,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 72,000 บาท

1.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยครูผู้ดูแลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งปฏบิตัหิน้าที�ดแูลเด็กเล็ก จาํนวน 3 อตัรา

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน
จา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา

2.ตาํแหน่งคนงานท ั�วไป จาํนวน 2 อตัรา

-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 3 อตัรา
1.ตาํแหน่งแมบ่า้น จาํนวน 1 อตัรา

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 360,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งหวัหน้าสว่นการศกึษาฯ (นกับรหิาร
ศกึษา) จาํนวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดือน และเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือนประจาํปีสาํหรบั
พนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งหวัหน้าสว่นการศกึษาฯ (นกับรหิารงานศกึษา)
2.ตาํแหน่งนกัวชิาการศกึษา 
3.ตาํแหน่งครูผ้ดูแูลเด็ก

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 473,560 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่วทิยากร 
คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปพร. ชรบ. คณะ
ผ้บูรหิาร สมาชกิสภา พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้งของ อบต.สาม
พระยา

จาํนวน 20,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ คา่เบี�ยเลี�ยง ฯลฯ

โครงการต ั�งศูนย์ความปลอดภยัทางทอ้งถนนในชว่งเทศกาลวนัสงกรานต์ จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ คา่เบี�ยเลี�ยง ฯลฯ

โครงการต ั�งศูนย์ความปลอดภยัทางทอ้งถนนในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปีใหม่ จาํนวน 30,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ
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2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 195 คนๆ
ละ 7.37 บาท จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 402,402 บาท
3.โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด จาํนวน 102 คนๆละ7.37 บาท จาํนวน 
260 วนั เป็นเงนิ 195,453 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม)ดงันี�
1.โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล จาํนวน 205 คนๆละ 7.37 บาท 
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 423,038 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,532,371 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ เชน่ ไมก้วาด แปรง นํ�ายา
ทาํความสะอาด ถงันํ�า ฯลฯ สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา 
(หม่ทูี� 4) ศนูยพฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา (หม่ทูี� 8)

วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อของ เครื�องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ กระดาษ หมกี 
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพื�อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที�พกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล และพนกังานจา้ง

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัรอง คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึ�งเป็นวนัสาํคญั
ของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 3,000 บาท

-คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนตา่งๆ
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสอื 
ระเบยีบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.

-คา่จาํกดัสิ�งปฏกิูล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ

-ฯลฯ

-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กาํจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 40,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

1.ตาํแหน่งปฏบิตัหิน้าที�ผ้ดูแูลเด็กเล็ก จาํนวน 3 อตัรา
-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 3 อตัรา
1.ตาํแหน่งแมบ่า้น จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งคนงานท ั�วไป จาํนว 2 อตัรา
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1.5 โครงการสง่เสรมิอาชีพส่วูถีิชีวติเศษฐกจิพอเพียงสาํหรบัโรงเรียน
ในเขตพื�นที�ตาํบลสามพระยา จาํนวน 5 โรงเรยีนๆละ 30,000 บาท 
เป็นเงนิ 150,000 บาท อดุหนุนใหก้บั โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาดฯ 
โรงเรียนบา้นอา่งหนิ โรงเรียนบา้นดอนมะกอก โรงเรียนเพชรบรุี
ปญัญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จงัหวดัเพชรบุรี
1.6 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ �ทางการเรียนศูนย์เครือขา่ยหว้ยทราย
เหนือ-สามพระยา จาํนวน 71,800 บาท

1.3 โครงการคา่ยศลิปะตา้นยาเสพตดิ ประจาํปี 2559 เป็นเงนิ 
40,000 บาท อดุหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นดอนมะกอก
1.4 โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรียนตา้นยาเสพตดิ (คา่ย
พกัแรมลูกเสอื -เนตรนาร)ี เป็นเงนิ 50,000 บาท อุดหนุนใหก้บั
โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด

2.2 โรงเรียนบา้นอา่งหนิ จาํนวน 75 คนๆละ 20 บาท จาํนวน 200 
วนั เป็นเงนิ 300,000 บาท
2.3 โรงเรียนบา้นดอนมะกอก จาํนวน 95 คนๆละ 20 บาท จาํนวน 
200 วนั เป็นเงนิ 380,000 บาท

2.เงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กนกั
เรียน รวมเป็นเงนิ 1,088,000 บาท
2.1 โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาดฯ จาํนวน 102 คนๆละ 20 บาท 
จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 408,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
1.เงนิอดุหนุนคา่พฒันาการจดัการศกึษา รวมเป็นเงนิ 381,800 บาท 
มรีายการดงันี�
1.1 โครงการคา่ยวทิยาศาสตร์ ประจาํปี 2559 เป็นเงนิ 40,000 บาท 
อดุหนุนใหก้บัโรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด
1.2 โครงการความเป็นเลศิทางวชิาการ ประจาํปี 2559 เป็นเงนิ 
30,000 บาท อดุหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นอา่งหนิ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 1,469,800 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Floppy Disk,Removable 
Didk,Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มลู
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื�องคอมพวิเตอร์
-ตลบัผลหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์
-ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท

4.โรงเรียนบา้นอา่งหนิ จาํนวน 75 คนๆละ 7.37 บาท จาํนวน 260 
วนั เป็นเงนิ 143,715 บาท
5.โรงเรียนบา้นดอนมะกอก จาํนวน 95 คนๆละ 7.37 บาท จาํนวน 
260 วนั เป็นเงนิ 182,039 บาท
6.ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา (หมู่ที� 8) จาํนวน 70 คนๆละ 
7.37 บาท จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 144,452 บาท
7.ศนูย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา (หมู่ที� 4) จาํนวน 20 คนๆละ 
7.37 บาท จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 41,272 บาท



วนัที�พมิพ์ : 8/9/2558  11:08:58 หน้า : 11/18

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ตา่งๆ จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร ฯลฯ

โครงการพฒันาเยาวชนสขุภาวะทางเพศ จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่นํ�ายาเคมี ทรายอะเบท ฯลฯ
-คา่จา้งเหมาแรงงานพน่หมอกควนั
-คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิเตมิเครื�องพน่หมอกควนั และนํ�ามนัผสมนํ�ายาเคมี

-ฯลฯ

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออกตาํบลสามพระยา จาํนวน 90,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

โครงการวนัเกษตรสามพระยา อุดหนุนใหก้บัวทิยาลยัเกษตร และ
เทคโนโลยีเพชรบุรี

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถาน
ที� คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการศนูย์พฒันาเด็กเล็กปลอดโรค จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถาน
ที� คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการยิ�มสดใสฟนัแข็งแรง จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถาน
ที� คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการโภชนาการสมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถาน
ที� คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการขนมไทยกบัภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
1.ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา (หม่ทูี� 8) จาํนวน 70 คนๆละ 20 
บาท จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 392,000 บาท
2.ศนูย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา (หมู่ที� 4) จาํนวน 20 คนๆละ 
20 บาท จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 112,000 บาท

คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 504,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ
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1.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยชางโยธา
2.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�ธุรการ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราวใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา ดงันี�

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 120,000 บาท

3.ผ้ชูว่ยชา่งไฟฟ้า
-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 4 อตัรา ดงันี�
1.ตาํแหน่งพนกังานผลตินํ�าประปา
2.ตาํแหน่งพนกังานจดมาตรวดันํ�า
3.ตาํแหน่งชา่งไฟฟ้า
4.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยธุรการ

1.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยชางโยธา
2.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยเจา้หน้าที�ธุรการ

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา ดงันี�

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 798,100 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งสาํหรบัผู้อาํนวยการกองชา่ง (นกั
บรหิารงานชา่ง) จาํนวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 3,500 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราว/เงนิเพิ�มอื�นๆ (ตามหนงัสือส ั�ง
การ หรือระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง)สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล จาํนวน 2 
อตัรา ดงันี�
1.ตาํแหน่งนายชา่งโยธา

2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 48,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานและเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือนประจาํปี 
สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล จาํนวน 3 อตัรา ดงันี�
1.ตาํแหน่งผ้อูาํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง) 
2.ตาํแหน่งนายชา่งโยธา
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 581,880 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสาํหรบัการบรกิารสาธารณสุข สาํหรบัสนบั
สนุนการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจดัสรรเป็นคา่ดาํเนินงาน
ในการพฒันาสาธารณสขุมูลฐานในพื�นที�หมู่บา้นๆละ15,000 บาท เพื�อ
ใหป้ระชาชนและ อสม.ประจาํหมู่บา้น ไดม้ีสว่นรว่มดาํเนินการใน
กจิกรรมตา่งๆ

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 120,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่วคัซีน คา่อาหาร คา่
เครื�องดื�ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จาํนวน 40,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ จอบ เสียม สิ�ว ขวาน สวา่น เหล็ก
เสน้ ทนิเนอร์ ไมต้า่งๆ ส ีปูนซีเมนต์ ทราย อฐิ คมี คอ้น ตะป ูฯลฯ

วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 150,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ นํ�ายาทาํความสะอาด ไม้
กวาด แปรง ไมถู้พื�น กระดาษทชิชู ฯลฯ

วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 2,000 บาท

เพื�อจา่ยไปคา่ซื�อสิ�งของ วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆเชน่ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ 
ปล ั�ก lสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ ฯลฯ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 300,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อของ เครื�องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ กระดาษ หมกี 
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ฯลฯ

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่บาํรุงรกัษาซอ่มแซมครุภณัฑ์ เชน่ รถยนต์ รถย์จกัรยานยนต์ รถ
บรรทุกนํ�า รถกระเชา้ เครื�องสบูนํ�า คอมพวิเตอร์ เครื�องถา่ยเอกสาร 
เครื�องปรบัอากาศ 
-คา่บาํรุงซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆ เชน่ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง
-ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 150,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที�พกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นในการเดนิทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนตา่งๆ
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสอื 
ระเบยีบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.

-คา่จาํกดัสิ�งปฏกิูล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ

-ฯลฯ

-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กาํจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 300,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

3.ผ้ชูว่ยชา่งไฟฟ้า
-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 4 อตัรา ดงันี�
1.ตาํแหน่งพนกังานผลตินํ�าประปา
2.ตาํแหน่งพนกังานจดมาตรวดันํ�า
3.ตาํแหน่งชา่งไฟฟ้า
4.ตาํแหน่งผ้ชูว่ยธุรการ
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ต ั�งงบประมาณไว ้1,680,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 505 เมตร หรอืพื�นที�ไมน้่อยกวา่ 
2,525 ตารางเมตร โดยเริ�มจากซอย 5 (บา้นวงเดือน ภ่สูอน) ถงึซอย 6 
ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ ตามรายละเอียดที�องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลกาํหนด (แผนพฒันาสามปี ขอ้ 44 หน้าที� 25)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที� 7 จาํนวน 1,680,000 บาท

ต ั�งงบประมาณไว ้3,520,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพื�นที�ไมน้่อยกวา่ 
5,200 ตารางเมตร โดยเริ�มจากซอยขา้งสหกรณ์ ถงึตลาดนดัชา้งแทง 
ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ ตามรายละเอียดที�องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลกาํหนด (แผนพฒันาสามปี ขอ้ 31 หน้าที� 24)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที� 3 จาํนวน 3,520,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ รายจา่ยเพื�อซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ซึ�งไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรงุ
ตามปกต ิหรือคา่ซอ่มกลาง

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ บรรไดอลูมเินียม เครื�องมอืดงึ 
สายไฟ โทรศพัท์ ฯลฯ

วสัดสุาํรวจ จาํนวน 5,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Floppy Disk,Removable 
Didk,Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มลู
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื�องคอมพวิเตอร์
-ตลบัผลหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์
-ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่กระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตร เชน่ จอบ เสียม พล ั�ว ปุ๋ย ยาเคมี ฯลฯ

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�ามนัดีเซล นํ�ามนัเบนซนิ นํ�ามนัเครื�อง ฯลฯ

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะขนสง่ เชน่ แบตเตอรี� ยางนอก ตลบัลุก
ปืน ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการ ดงันี�
1.โครงการชะอาํรวมใจเสรมิสรา้งพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิอาํเภอ
ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นเงนิ 10,000 บาท อดุหนุนใหก้บั ศป.ปส.อ.
ชะอาํ
2.โครงการจดัระเบียบสงัคม อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นเงนิ 
10,000 บาท อุดหนุนใหก้บั  ศป.ปส.อ.ชะอาํ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัระบบไฟฟ้า จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการบูรณาการการจดัทาํแผนชุมชน /แผน
พฒันาหม่บูา้น และการประชุมประชาคมการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลสาม
พระยา

จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิพฒันาสตรี และครอบครวัตาํบลสามพระยา จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกนัปญัหายาเสพตดิตาํบลสามพระยา จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ คา่ตอบแทนกรรมการ ฯลฯ

โครงการแขง่ขนักีฬาสานสมัพนัธ์/กีฬาตา้นยาเสพตดิตาํบลสามพระยา จาํนวน 90,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบโครงการชว่ยเหลือและซอ่มแซมบา้นผู้ยากไร้
ตาํบลสามพระยา (ตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาของกาชาด)

โครงการสมทบโครงการชว่ยเหลือและซอ่มแซมบา้นผู้ยากไร ้ตาํบลสาม
พระยา

จาํนวน 50,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรม สถานที� คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการดาํเนินงาน ฯลฯ

โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิประจาํปี 2559 จาํนวน 100,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการตามรายการดงันี�
1.โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน อดุหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นดอน
มะกอก เป็นเงนิ 50,000 บาท
2.โครงการทูบีนมัเบอร์วนั To Be Number 1 อดุหนุนใหก้บัโรงเรียน
เพชรบรุีปญัญานุกูล เป็นเงนิ 40,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 90,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�อง คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนท ั�วไป ของมสัยดินูร้ลุเอี�ยะห์ซาน 
ตาํบลสามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�อง คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนท ั�วไป ของมสัยดิดาร้ลุมฮูายรีนี ตาํบล
สามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�อง คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนท ั�วไป ของมสัยดิดารซุซอรฮีีน ตาํบล
สามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�อง คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการคา่ยพุทธบุตร -พุทธธรรม ประจาํปี 2559 จาํนวน 140,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ 
สาํหรบัโครงการ ดงันี�
-โครงการสบืสานงานประเพณีวนัสงกรานต์รดนํ�าดาํหวัผู้สูงอาย ุเป็น
เงนิ 30,000 บาท
-โครงกาารวนัพอ่แหง่ชาต ิเป็นเงนิ 200,000 บาท

-โครงการวนัแมแ่หง่ชาต ิเป็นเงนิ 200,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 430,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า ระบบประปาตาํบลสามพระยา และระบบประปาที� 
อบต.รบัถา่ยโอน

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 650,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคลอรีน สารสม้ ฯลฯ สาํหรบัระบบประปาตาํบล
สามพระยา และประปาที� อบต.รบัถา่ยโอน

วสัดอุื�น จาํนวน 100,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ธรรมเนียม คา่ระวางบรรทุก
-คา่จาํกดัสิ�งปฏกิูล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระ คา่บรกิารอื�นๆ
-ฯลฯ

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 250,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที� คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอปุกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิ ปรบัปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และทรพัยากร
ธรรมชาตปิาไม ้(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า หมอกควนั ปลูปป่า ฯลฯ)

จาํนวน 20,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการขอรบัเงนิอุดหนุนประเพณีทอ้งถิ�น
งานพระนครครีีเมืองเพชร คร ั�งที� 30 ประจาํปีงบประมาณ 2559 อดุ
หนุนใหก้บัที�ทาํการปกครองอาํเภอชะอาํ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 40,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการ ตามรายการดงันี�
อดุหนุนโครงการอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�นของโรงเรียน
ในเขตพื�นที�ตาํบลสามพระยา จาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรยีนวดั
ชา้งแทงกระจาดฯ โรงเรียนบา้นดอนมะกอก โรงเรียนบา้นอา่งหนิ 
โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 
จงัหวดัเพชรบรุี โรงเรยีนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงนิ 100,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 100,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.)

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.) จาํนวน 250,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-เงนิสมทบกองทุนประกนัหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ�นหรือพื�นที�
ปีงบประมาณ พ.ศง2559 โดยสมทบใหร้อ้ยละ 30 ของคา่บรกิาร
สาธารณสขุที�ไดร้บัจากกองทุนฯ ตามจาํนวนประชากร ณ วนัที�1 ก.ค. 
ของทุกปี เป็นเงนิ 90,054 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 90,054 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสาํหรบักรณีฉุกเฉิน และจาํเป็น กรณีภยัพบิตัติา่งๆ เชน่ 
วาตะภยั ภยัแลง้ อคัคภียั อทุกภยั ฯลฯ

สาํรองจา่ย จาํนวน 200,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่เบี�ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จาํนวน 5 รายๆละ 500 บาท 
ตอ่เดอืนจาํนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 30,000 บาท

เบี�ยยงัชีพผ้ปู่วยเอดส์ จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบใหก้บักองทุนประกนัสงัคมตามพ.ร.บ.ประกนั
สงัคม พ.ศ.2533 (หรือตามกฏหมายปจัจุบนั) โดยสมทบใหใ้นสว่นของ
นายจา้ง รอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทุกเดือนใหก้บัพนกังานจา้ง ของ อบต.
สามพระยาทุกคน

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 160,905 บาท


