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30,000

90,054

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/
ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

เงนิคา่ตอบแทนอื�น

เงนิคา่ตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก

สาํรองจา่ย

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิ�น (กบท.)

เงนิสมทบกองทนุประกนั
สงัคม

เบี�ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
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168,000120,000
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รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/
ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

เงนิคา่ตอบแทนอื�น

เงนิคา่ตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก

สาํรองจา่ย

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิ�น (กบท.)

เงนิสมทบกองทนุประกนั
สงัคม

เบี�ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
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140,000

90,000

10,000

504,000

20,00010,000

3,000430,000

โครงการคา่ยพุทธบตุร 
-พุทธธรรม ประจาํปี 
2559

โครงการแขง่ขนักฬีา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตาํบลสาม
พระยา

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็

โครงการ อบต.สญัจร/
อบต.พบประชาชน

คา่อาหารกลางวนั
สาํหรบัศูนย์พฒันาเดก็
เล็ก

คา่พวงมาลยั กระเช้า
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม้ 
และพวงมาลา สาํหรบั
พธิีการวนัสาํคญัตา่งๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืก
ต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�ง
ทอ้งถิ�น

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อ
ศกึษา วจิยัประเมนิผล 
หรือพฒันาระบบตา่งๆ
ซึ�งมใิชเ่พื�อการจดัหา 
หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
ที�ดนิ และสิ�งกอ่สรา้ง 
พฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพธิีการ
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100,000100,000
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10,00010,000

458,00025,000

โครงการคา่ยพุทธบตุร 
-พุทธธรรม ประจาํปี 
2559

โครงการแขง่ขนักฬีา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตาํบลสาม
พระยา

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็

โครงการ อบต.สญัจร/
อบต.พบประชาชน

คา่อาหารกลางวนั
สาํหรบัศูนย์พฒันาเดก็
เล็ก

คา่พวงมาลยั กระเช้า
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม้ 
และพวงมาลา สาํหรบั
พธิีการวนัสาํคญัตา่งๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืก
ต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�ง
ทอ้งถิ�น

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อ
ศกึษา วจิยัประเมนิผล 
หรือพฒันาระบบตา่งๆ
ซึ�งมใิชเ่พื�อการจดัหา 
หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
ที�ดนิ และสิ�งกอ่สรา้ง 
พฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพธิีการ
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10,000

10,000

90,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัปญัหายาเสพ
ตดิตาํบลสามพระยา

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพของศนูย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้งของ อปท.
ระดบัอาํเภอ อาํเภอชะ
อาํ

โครงการพฒันา
เยาวชนสขุภาวะทาง
เพศ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไขเ้ลือด
ออกตาํบลสามพระยา

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร. ชร
บ. คณะผ้บูรหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตาํบลและ
พนกังานจา้งของ อบต.
สามพระยา

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

โครงการจดัการขยะ
ชุมชน
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30,00030,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัปญัหายาเสพ
ตดิตาํบลสามพระยา

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพของศนูย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้งของ อปท.
ระดบัอาํเภอ อาํเภอชะ
อาํ

โครงการพฒันา
เยาวชนสขุภาวะทาง
เพศ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไขเ้ลือด
ออกตาํบลสามพระยา

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร. ชร
บ. คณะผ้บูรหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตาํบลและ
พนกังานจา้งของ อบต.
สามพระยา

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

โครงการจดัการขยะ
ชุมชน
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20,000
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100,000

40,000

10,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการการ
จดัทาํแผนชุมชน /
แผนพฒันาหม่บูา้น 
และการประชมุ
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันาตาํบลสาม
พระยา

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดาํเนินงาน
ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสร◌่้าง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

โครงการสง่เสรมิ
พฒันาสตรี และครอบ
ครวัตาํบลสามพระยา

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากรธรรมชาตปิา
ไม ้(กจิกรรมป้องกนั
ไฟป่า หมอกควนั ปลูป
ป่า ฯลฯ)

โครงการศูนย์เรียนรู้
พระราชกรณียกจิและ
ขยายผลพระราชดาํริ
ในสถานศกึษา

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจาํปี 2559

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคตดิตอ่และ
โรคไมต่ดิตอ่ตา่งๆ
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โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการการ
จดัทาํแผนชุมชน /
แผนพฒันาหม่บูา้น 
และการประชมุ
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันาตาํบลสาม
พระยา

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดาํเนินงาน
ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสร◌่้าง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

โครงการสง่เสรมิ
พฒันาสตรี และครอบ
ครวัตาํบลสามพระยา

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากรธรรมชาตปิา
ไม ้(กจิกรรมป้องกนั
ไฟป่า หมอกควนั ปลูป
ป่า ฯลฯ)

โครงการศูนย์เรียนรู้
พระราชกรณียกจิและ
ขยายผลพระราชดาํริ
ในสถานศกึษา

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจาํปี 2559

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคตดิตอ่และ
โรคไมต่ดิตอ่ตา่งๆ
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1,532,371

30,0002,000

20,000

300,000

5,000

10,00020,000

20,000

15,000150,000

50,000

50,000

50,000

10,000

50,000

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุกีฬา

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุสาํรวจ

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุยานพาหนะและขนสง่

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุ้ลเอี�ยะ
ห์ซาน ตาํบลสาม
พระยา

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุ้ลมู
ฮายีรีน ตาํบลสาม
พระยา

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน ตาํบลสามพระยา

โครงการอบรมความรู้
เบื�องตน้เกี�ยวกบัระบบ
ไฟฟ้า

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

โครงการสมทบ
โครงการชว่ยเหลือและ
ซอ่มแซมบา้นผู้ยากไร ้
ตาํบลสามพระยา

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบัสู่
ประชาคมอาเซยีน
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คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุกีฬา

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุสาํรวจ

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุยานพาหนะและขนสง่

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุ้ลเอี�ยะ
ห์ซาน ตาํบลสาม
พระยา

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุ้ลมู
ฮายีรีน ตาํบลสาม
พระยา

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน ตาํบลสามพระยา

โครงการอบรมความรู้
เบื�องตน้เกี�ยวกบัระบบ
ไฟฟ้า

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

โครงการสมทบ
โครงการชว่ยเหลือและ
ซอ่มแซมบา้นผู้ยากไร ้
ตาํบลสามพระยา

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบัสู่
ประชาคมอาเซยีน
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1,519,80020,000230,000

120,000

1,680,000

3,520,000

50,000

650,000

100,000

20,00015,000

30,000

150,000

20,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที� 7

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที� 3

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

จดัซื�อกลอ้งถา่ยภาพนิ�ง 
ระบบดจิติอล

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จดัซื�อรถบรรทกุ 
(ดีเซล) รถยนต์สว่น
กลาง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขน
สง่

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุ
ครุภณัฑ์

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่ไฟฟ้า

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

วสัดุอื�น

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุกอ่สรา้ง

วสัดุการเกษตร
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1,769,800

120,000

1,680,000

3,520,000

10,00010,000

787,000787,000

90,00040,000

10,00010,000

17,00017,000

870,000220,000

3,0003,000

100,000100,000

100,000

240,000205,000

52,00022,000

150,000

30,00010,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที� 7

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที� 3

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

จดัซื�อกลอ้งถา่ยภาพนิ�ง 
ระบบดจิติอล

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จดัซื�อรถบรรทกุ 
(ดีเซล) รถยนต์สว่น
กลาง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขน
สง่

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุ
ครุภณัฑ์

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่ไฟฟ้า

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

วสัดุอื�น

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุกอ่สรา้ง

วสัดุการเกษตร
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4,691,731270,0007,891,980205,0001,050,00020,0001,000,000730,959
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