
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 81,632

เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

156,400

เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ 4,375,200

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิ�น (กบท.)

227,376

สาํรองจา่ย 1,000,000

เบี�ยยงัชีพคนพิการ 873,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนอื�น

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ที�ปรกึษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 788,390 796,840

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 48,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง

120,000 108,000

เงนิเดือนพนกังาน 687,972 740,600

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 20,000

ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 81,632

เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

156,400

เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ 4,375,200

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิ�น (กบท.)

227,376

สาํรองจา่ย 1,000,000

เบี�ยยงัชีพคนพิการ 873,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงนิคา่ตอบแทนอื�น 331,200 331,200

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

1,209,600 1,209,600

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ที�ปรกึษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

86,400 86,400

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงนิคา่ตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,146,745 2,731,975

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 96,000 144,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง

168,000 396,000

เงนิเดือนพนกังาน 3,016,143 4,444,715

เงนิประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 60,000 90,000

วนัที�พิมพ์ : 25/8/2559  15:05:47 หน้า : 2/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน คา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

227,000 250,000 30,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ

430,000 2,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

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

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

10,000 20,000

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

คา่พวงมาลยั กระเชา้
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้
และพวงมาลา สาํหรบั
พิธีการวนัสาํคญัตา่งๆ

โครงการ อบต.สญัจร 
/อบต.พบประชาชน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 3

3,118,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 7

2,115,000

โครงการการจดัการ
ขยะชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน คา่เชา่บา้น 150,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

125,000 632,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ

25,000 457,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

10,000 10,000

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

20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

60,000 90,000

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

400,000 400,000

คา่พวงมาลยั กระเชา้
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้
และพวงมาลา สาํหรบั
พิธีการวนัสาํคญัตา่งๆ

10,000 10,000

โครงการ อบต.สญัจร 
/อบต.พบประชาชน

10,000 10,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 3

3,118,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 7

2,115,000

โครงการการจดัการ
ขยะชุมชน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5,000

โครงการแขง่ขนักีฬา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตําบลสาม
พระยา

50,000

โครงการคา่ยพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 
ประจําปี 2560

140,000

โครงการจดัทาํแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอาํนาจหน้าที�

15,000

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร.
ชรบ. คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตําบล และ
พนกังานจา้งของ อบต
.สามพระยา

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

โครงการปรบัปรุงผงั
เมืองรวม และพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้
ดา้น
การวางผงัเมือง

15,000

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5,000

โครงการแขง่ขนักีฬา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตําบลสาม
พระยา

50,000

โครงการคา่ยพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 
ประจําปี 2560

140,000

โครงการจดัทาํแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอาํนาจหน้าที�

15,000

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

100,000 100,000

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร.
ชรบ. คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตําบล และ
พนกังานจา้งของ อบต
.สามพระยา

20,000 20,000

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

30,000 30,000

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

30,000 30,000

โครงการปรบัปรุงผงั
เมืองรวม และพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้
ดา้น
การวางผงัเมือง

15,000

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการพฒันา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ 
อาํเภอชะอาํ

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

50,000

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจําปี 2560

100,000

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

10,000

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากร
ธรรมชาตป่ิาไม ้
(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า 
หมอกควนั ปลูกป่า 
ฯลฯ)

20,000

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมการพฒันา
สตรี และครอบครวั
ตําบลสามพระยา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการพฒันา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ 
อาํเภอชะอาํ

30,000 30,000

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

50,000

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจําปี 2560

100,000

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

10,000

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากร
ธรรมชาตป่ิาไม ้
(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า 
หมอกควนั ปลูกป่า 
ฯลฯ)

20,000

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมการพฒันา
สตรี และครอบครวั
ตําบลสามพระยา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของคน
ชรา ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส

10,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินการ
กจิกรรมโครงการ
"รกันํ�า รกัป่า รกัษา
แผน่ดนิ"

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการ
การจดัทาํแผนชุมชน/
แผนพฒันาหมูบ่า้น 
และการประชุม
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันา
ตําบลสามพระยา

5,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบั
ประชาคมอาเซียน

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนโครงการอนัเนื�อง
มาจากพระราชกรณีย
กจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุน
ศูนย์เรียนรูพ้ระราช
กรณียกจิและขยายผล
พระราชดําริ
ในสถานศกึษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของคน
ชรา ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส

10,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

20,000 20,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินการ
กจิกรรมโครงการ
"รกันํ�า รกัป่า รกัษา
แผน่ดนิ"

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการ
การจดัทาํแผนชุมชน/
แผนพฒันาหมูบ่า้น 
และการประชุม
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันา
ตําบลสามพระยา

5,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบั
ประชาคมอาเซียน

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนโครงการอนัเนื�อง
มาจากพระราชกรณีย
กจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุน
ศูนย์เรียนรูพ้ระราช
กรณียกจิและขยายผล
พระราชดําริ
ในสถานศกึษา

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนงานดา้นสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

574,200

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุล้มู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุล้
เอี�ยะห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไปของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมสง่เสรมิ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติ พฒันา
อาชีพและรายได้

20,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้ง
อายุ

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน อบต
./การบรหิารกจิการที�ดี

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 130,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนงานดา้นสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

574,200

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

20,000 20,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุล้มู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุล้
เอี�ยะห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไปของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมสง่เสรมิ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติ พฒันา
อาชีพและรายได้

20,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้ง
อายุ

300,000 300,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน อบต
./การบรหิารกจิการที�ดี

200,000 200,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000

วสัดุสาํรวจ 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 270,000

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 25,000

วสัดุกีฬา

วสัดุงานบา้นงานครวั 30,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,449,382

วสัดุการเกษตร 15,000

วสัดุกอ่สรา้ง 140,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วสัดุสาํนกังาน 15,000 20,000

วสัดุอื�น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล

คา่ไฟฟ้า 550,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซื�อเครื�องปรบั
อากาศ ชนิดแขวน

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 230,000 35,000 1,419,800

รวม 6,744,208 877,000 20,000 1,050,000 195,000 7,944,362 220,000 5,302,822
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 40,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000 110,000

วสัดุสาํรวจ 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,000 272,000

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 120,000 145,000

วสัดุกีฬา 90,000 90,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 15,000 45,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,449,382

วสัดุการเกษตร 10,000 25,000

วสัดุกอ่สรา้ง 140,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 37,000

วสัดุสาํนกังาน 175,000 210,000

วสัดุอื�น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

120,000 120,000

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 3,000 3,000

คา่ไฟฟ้า 220,000 770,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซื�อเครื�องปรบั
อากาศ ชนิดแขวน

33,000 33,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

40,000 90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,684,800

รวม 80,000 9,404,408 31,837,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน คา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

227,000 250,000 30,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ

430,000 2,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

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

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

10,000 20,000

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

คา่พวงมาลยั กระเชา้
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้
และพวงมาลา สาํหรบั
พิธีการวนัสาํคญัตา่งๆ

โครงการ อบต.สญัจร 
/อบต.พบประชาชน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 3

3,118,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 7

2,115,000

โครงการการจดัการ
ขยะชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน คา่เชา่บา้น 150,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

125,000 632,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพิธีการ

25,000 457,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั 
หรือเงนิรางวลั สาํหรบั
การจดังานกจิกรรม
ตา่งๆ

10,000 10,000

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

20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

60,000 90,000

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

400,000 400,000

คา่พวงมาลยั กระเชา้
ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้
และพวงมาลา สาํหรบั
พิธีการวนัสาํคญัตา่งๆ

10,000 10,000

โครงการ อบต.สญัจร 
/อบต.พบประชาชน

10,000 10,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 3

3,118,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี � 7

2,115,000

โครงการการจดัการ
ขยะชุมชน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5,000

โครงการแขง่ขนักีฬา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตําบลสาม
พระยา

50,000

โครงการคา่ยพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 
ประจําปี 2560

140,000

โครงการจดัทาํแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอาํนาจหน้าที�

15,000

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร.
ชรบ. คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตําบล และ
พนกังานจา้งของ อบต
.สามพระยา

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

โครงการปรบัปรุงผงั
เมืองรวม และพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้
ดา้น
การวางผงัเมือง

15,000

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขนมไทยกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

5,000

โครงการแขง่ขนักีฬา
สานสมัพนัธ์/กีฬาตา้น
ยาเสพตดิตําบลสาม
พระยา

50,000

โครงการคา่ยพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 
ประจําปี 2560

140,000

โครงการจดัทาํแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอาํนาจหน้าที�

15,000

โครงการจดัทาํแผนที�
ภาษี

100,000 100,000

โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อปพร.
ชรบ. คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา พนกังาน
สว่นตําบล และ
พนกังานจา้งของ อบต
.สามพระยา

20,000 20,000

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนัขึ�นปี
ใหม่

30,000 30,000

โครงการต ั�งศูนย์ความ
ปลอดภยัทางทอ้งถนน
ในชว่งเทศกาลวนั
สงกรานต์

30,000 30,000

โครงการปรบัปรุงผงั
เมืองรวม และพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้
ดา้น
การวางผงัเมือง

15,000

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการพฒันา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ 
อาํเภอชะอาํ

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

50,000

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจําปี 2560

100,000

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

10,000

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากร
ธรรมชาตป่ิาไม ้
(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า 
หมอกควนั ปลูกป่า 
ฯลฯ)

20,000

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมการพฒันา
สตรี และครอบครวั
ตําบลสามพระยา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการพฒันา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดั
ซื�อจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ 
อาํเภอชะอาํ

30,000 30,000

โครงการโภชนาการ
สมวยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการยิ�มสดใสฟนั
แข็งแรง

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

50,000

โครงการวนัเด็กแหง่
ชาต ิประจําปี 2560

100,000

โครงการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปลอดโรค

10,000

โครงการสง่เสรมิ ปรบั
ปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์
ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรพัยากร
ธรรมชาตป่ิาไม ้
(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า 
หมอกควนั ปลูกป่า 
ฯลฯ)

20,000

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมการพฒันา
สตรี และครอบครวั
ตําบลสามพระยา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของคน
ชรา ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส

10,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินการ
กจิกรรมโครงการ
"รกันํ�า รกัป่า รกัษา
แผน่ดนิ"

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการ
การจดัทาํแผนชุมชน/
แผนพฒันาหมูบ่า้น 
และการประชุม
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันา
ตําบลสามพระยา

5,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบั
ประชาคมอาเซียน

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนโครงการอนัเนื�อง
มาจากพระราชกรณีย
กจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุน
ศูนย์เรียนรูพ้ระราช
กรณียกจิและขยายผล
พระราชดําริ
ในสถานศกึษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติของคน
ชรา ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส

10,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉนัท์ของคนใน
ชาติ

20,000 20,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินการ
กจิกรรมโครงการ
"รกันํ�า รกัป่า รกัษา
แผน่ดนิ"

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนการบูรณาการ
การจดัทาํแผนชุมชน/
แผนพฒันาหมูบ่า้น 
และการประชุม
ประชาคมการจดัทาํ
แผนพฒันา
ตําบลสามพระยา

5,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนกจิกรรมรองรบั
ประชาคมอาเซียน

15,000 15,000

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนโครงการอนัเนื�อง
มาจากพระราชกรณีย
กจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุน
ศูนย์เรียนรูพ้ระราช
กรณียกจิและขยายผล
พระราชดําริ
ในสถานศกึษา

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนงานดา้นสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

574,200

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุล้มู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุล้
เอี�ยะห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไปของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมสง่เสรมิ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติ พฒันา
อาชีพและรายได้

20,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้ง
อายุ

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน อบต
./การบรหิารกจิการที�ดี

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 130,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิสนบั
สนุนงานดา้นสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

574,200

โครงการอนุรกัษ์พนัธุ
กรรมพืช

20,000 20,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดิดารุล้มู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไป ของมสัยดินูรุล้
เอี�ยะห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จรยิธรรมประชาชนท ั�ว
ไปของมสัยดิดารุซซอ
รีฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมสง่เสรมิ
สนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวติ พฒันา
อาชีพและรายได้

20,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้ง
อายุ

300,000 300,000

โครงการอบรมสมัมนา
และศกึษาดูงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน อบต
./การบรหิารกจิการที�ดี

200,000 200,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000

วสัดุสาํรวจ 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 270,000

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 25,000

วสัดุกีฬา

วสัดุงานบา้นงานครวั 30,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,449,382

วสัดุการเกษตร 15,000

วสัดุกอ่สรา้ง 140,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วสัดุสาํนกังาน 15,000 20,000

วสัดุอื�น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล

คา่ไฟฟ้า 550,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซื�อเครื�องปรบั
อากาศ ชนิดแขวน

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 230,000 35,000 1,419,800

รวม 6,744,208 877,000 20,000 1,050,000 195,000 7,944,362 220,000 5,302,822
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานท ั�วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 40,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000 110,000

วสัดุสาํรวจ 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,000 272,000

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 120,000 145,000

วสัดุกีฬา 90,000 90,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 15,000 45,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,449,382

วสัดุการเกษตร 10,000 25,000

วสัดุกอ่สรา้ง 140,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 37,000

วสัดุสาํนกังาน 175,000 210,000

วสัดุอื�น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสื�อสารและโทร
คมนาคม

120,000 120,000

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 3,000 3,000

คา่ไฟฟ้า 220,000 770,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซื�อเครื�องปรบั
อากาศ ชนิดแขวน

33,000 33,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

40,000 90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

60,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,684,800

รวม 80,000 9,404,408 31,837,800
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