
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั�วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามพระยา

อาํเภอ ชะอาํ   จงัหวดัเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท ั�งสิ�น 31,837,800 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั�วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารท ั�วไป รวม 7,815,320 บาท

งบบุคลากร รวม 5,483,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท

เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท

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

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

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

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท

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

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล

จาํนวน 86,400 บาท

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

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 1,209,600 บาท

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

เงนิคา่ตอบแทนอื�น จาํนวน 331,200 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อตัราเดือนละ 11,220 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 134,640 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.อตัราเดือนละ
9,180 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 110,160 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อตัราเดือนละ 7,200 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,257,800 บาท

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,129,900 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดือน และเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือน ประจาํปีของ
พนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งปลดั อบต.
2.ตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั
3.ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ
4.ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนชาํนาญการ
5.ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร
6.ตาํแหน่งนกัประชาสมัพนัธ์ปฏบิตักิาร
7.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน จาํนวน 2 อตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 24,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราว/เงนิเพิ�มอื�นๆ 
(ตามระเบียบ/หนงัสือส ั�งการที�เกี�ยวขอ้ง) ใหก้บั
พนกังานสว่นตาํบลตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 
จาํนวน 2 อตัรา และ/หรือผูท้ี�มีสทิธไิดร้บัฯ

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 90,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-เงนิประจาํตาํแหน่งปลดั อบต. (นกับรหิารงานทอ้งถิ�น  ระดบัตน้) 
จาํนวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 4,000 บาท จาํนวน 12 เดือน
-เงนิประจาํตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั 
(นกับรหิารงานท ั�วไป อาํนวยการทอ้งถิ�น ระดบัตน้) จาํนวน 1 อตัรา
อตัราเดือนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 893,900 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา
1.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
2.พนกังานขบัรถยนต์
-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 6 อตัรา
1.นกัการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทั�วไป จาํนวน 2 อตัรา
4.พนกังานขบัรถยนต์ จาํนวน 2 อตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 120,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั�วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา
1.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
2.พนกังานขบัรถยนต์
-พนกังานจา้งท ั�วไป จาํนวน 6 อตัรา
1.นกัการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทั�วไป จาํนวน 2 อตัรา
4.พนกังานขบัรถยนต์ จาํนวน 2 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 2,259,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 122,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 72,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นตาํบลผูม้ีสทิธเิบกิได้
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล 
ผูบ้รหิาร และผูท้ี�มีสทิธเิบกิได้

คา่ใช้สอย รวม 1,315,000 บาท

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 100,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสือ 
ระเบียบ ขอ้บญัญตัติา่งๆ ของ อบต.
-คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนตา่งๆ
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่กําจดัสิ�งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กําจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่
-ฯลฯ

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 25,000 บาท

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�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังานกจิกรรมตา่งๆ จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังาน 
กจิกรรมตา่งๆ ตามความจาํเป็น และความเหมาะสม

คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อศกึษา วจิยัประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆซึ�งมไิดเ้พื�อ
การจดัหา หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ที�ดนิ และสิ�งกอ่สรา้ง พฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งที�ปรกึษา เพื�อศกึษาวจิยั ประเมนิ หรือ
พฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็น
-คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที�พกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นในการเดนิทางไป
ราชการ หรืออบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง 
ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา อบต.

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�งทอ้งถิ�น จาํนวน 400,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งท ั�วไป หรือเลือกต ั�งซอ่ม
สมาชกิสภา อบต. และผูบ้รหิาร อบต.

คา่พวงมาลยั กระเชา้ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้และพวงมาลา สาํหรบัพธิีการวนั
สาํคญัตา่งๆ

จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 
สาํหรบัพธิีการตา่งๆ ตามวาะและโอกาสที�จาํเป็นสาํคญั และเหมาะสม

โครงการ อบต.สญัจร /อบต.พบประชาชน จาํนวน 10,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ
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โครงการการจดัการขยะชุมชน จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ
-โครงการธนาคารขยะ
-โครงการขยะเป็นศูยน์ (0) /Big Cleaning Day
-โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการจดัการขยะ
-ฯลฯ

โครงการเพิ�มประสทิธภิาพศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจดัซื�อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ อาํเภอชะอาํ

จาํนวน 30,000 บาท

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบรหิารจดัการ การดาํเนินการของศูนย์ฯ

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ของ
คนในชาติ

จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ อาท ิกจิกรรมพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึ�งชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ์ อนัเป็นที�ยดึเหนี�ยว และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
ท ั�งชาติ
-กจิกรรมปกป้องสถาบนัของชาติ
-จดัต ั�งศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์ระดบัทอ้งถิ�น
-การจดักจิกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื�อสรา้งความรกัความสามคัคขีอง
ประชาชนในชุมชน
-ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการกจิกรรมโครงการ
"รกันํ�า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ"

จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
คา่จดัเตรียมสถานที� คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม
คา่จดัเตรียมสถานที� คา่วทิยาการ คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมรองรบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
คา่จดัเตรียมสถานที� คา่วทิยาการ คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชกรณียกจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุนศูนย์เรียนรูพ้ระราชกรณียกจิและขยายผลพระราชดาํริ
ในสถานศกึษา

จาํนวน 15,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร 
คา่เครื�องดื�ม คา่จดัเตรียมสถานที� คา่วทิยากร 
คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช จาํนวน 20,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื�องดื�ม 
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดูงานเพิ�มประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้งอายุ

จาํนวน 300,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํเนินการกจิกรรม
ตามโครงการอบรมสมัมนา ศกึษาดูงานเพิ�มประสทิธภิาพ
อปพร. อสม.และผูสู้งอายุ
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