
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั4วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามพระยา

อาํเภอ ชะอาํ   จงัหวดัเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัIงสิIน 31,948,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุด
หนุนท ั4วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั4วไป
งานบริหารท ั4วไป รวม 7,858,932 บาท
งบบุคลากร รวม 5,572,432 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนนายก อบต.อตัราเดือนละ 20,400 บาท 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 244,800 บาท
-คา่ตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. จาํนวน 2 อตัรา 
อตัราเดือนละ11,220 บาท จาํนวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 269,280 บาท

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก อบต.อตัราเดือนละ 1,750 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท
-คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายก อบต. จาํนว 2 อตัรา
อตัราเดือนละ 880 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนพเิศษนาย 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/ที4ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล จาํนวน 86,400 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. อตัราเดือนละ 
7,200 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 86,400 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ4น จาํนวน 1,209,600 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนสมาชกิสภา อบต. จาํนวน 14 อตัรา อตัราเดือนละ
7,200 บาท จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 1,209,600 บาท
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เงนิคา่ตอบแทนอื4น จาํนวน 331,200 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.อตัราเดือนละ 11,220 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 134,640 บาท
-คา่ตอบรายเดือนรองประธานสภา 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,346,912 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,245,912 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิเดือน และเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือน ประจาํปี
ของพนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งปลดั อบต.
2.ตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั
3.ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ
4.ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนชาํนาญการ
5.ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร
6.ตาํแหน่งนกัประชาสมัพนัธ์ปฏบิตักิาร
7.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน จาํนวน 2 อตัรา

เงนิเพิ4มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 24,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราว/เงนิเพิ4มอื4นๆ
(ตามระเบียบ/หนงัสือส ั4งการที4เกี4ยวขอ้ง) ใหก้บั
พนกังานสว่นตาํบลตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 
จาํนวน 2 อตัรา และ/หรือผูท้ี4มีสทิธไิดร้บัฯ

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 90,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-เงนิประจาํตาํแหน่งปลดั อบต.(นกับรหิารงานทอ้งถิ4น ระดบัตน้)
จาํนวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 4,000 บาท จาํนวน 12 เดือน
-เงนิประจาํตาํแหน่งหวัหน้าสาํนกัปลดั
(นกับรหิารงานท ั4วไป อาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้) จาํนวน 1 อตัรา
อตัราเดือนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 872,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา
1.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
2.พนกังานขบัรถยนต์
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 6 อตัรา
1.นกัการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทั4วไป จาํนวน 2 อตัรา
4.พนกังานขบัรถยนต์ จาํนวน 2 อตัรา
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เงนิเพิ4มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 115,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั4วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา
1.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
2.พนกังานขบัรถยนต์
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 6 อตัรา
1.นกัการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทั4วไป จาํนวน 2 อตัรา
4.พนกังานขบัรถยนต์ จาํนวน 2 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 2,237,500 บาท
คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล 
ผูบ้รหิาร และผูท้ี4มีสทิธเิบกิได้

คา่ใช้สอย รวม 1,477,000 บาท
รายจา่ยเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งบรกิาร จาํนวน 80,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสือ
ระเบียบ ขอ้บญัญตัติา่งๆ ของ อบต.
-คา่ธรรมเนียม 
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่จาํกดัสิ4งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระ 
คา่บรกิารกําจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่
-ฯลฯ

รายจา่ยเกี4ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 25,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคล เป็นเงนิ 10,000 บาท
(ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีที4ผา่นมา)
-คา่เลีIยงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิ4น หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ เป็นเงนิ 5,000 บาท
-คา่รบัรอง คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึ4งเป็นวนัสาํคญัของทาง
ราชการ และคา่ใชจ้า่ยอื4นๆ เป็นเงนิ 10,000 บาท

รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังานกจิกรรมตา่งๆ จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั สาํหรบัการจดังาน
กจิกรรมตา่งๆตามความจาํเป็น และความเหมาะสม

คา่จา้งที4ปรกึษาเพื4อศกึษา วจิยัประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆซึ4งมไิดเ้พื4อ
การจดัหา หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ที4ดนิ และสิ4งกอ่สรา้ง พฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

จาํนวน 20,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งที4ปรกึษา เพื4อศกึษาวจิยั ประเมนิ 
หรือพฒันาระบบตา่งๆ ฯลฯ

วนัที4พิมพ์ : 14/9/2560  12:42:16 หน้า : 3/25



คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่เบีIยเลีIยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที4พกั และคา่ใชจ้า่ยอื4นในการเดนิทาง
ไปราชการ หรืออบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง 
ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา อบต.

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัIงท ั4วไป หรือเลือกต ัIงทอ้งถิ4น จาํนวน 400,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัIงท ั4วไป หรือเลือกต ัIงซอ่ม
สมาชกิสภา อบต. และผูบ้รหิาร อบต.

คา่พวงมาลยั กระเชา้ดอกไม ้ชอ่ดอกไม ้และพวงมาลา สาํหรบัพธิีการวนั
สาํคญัตา่งๆ

จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 
สาํหรบัพธิีการตา่งๆ ตามวาระและโอกาศที4จาํเป็นสาํคญั 
และเหมาะสม

คา่ลงทะเบียนตา่งๆ จาํนวน 62,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ลงทะเบียนการฝึกอบรม กจิกรรม โครงการ 
 และคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ตามระเบียบที4เกี4ยวขอ้งกําหนด

โครงการ อบต.สญัจร /อบต.พบประชาชน จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ

โครงการการจดัการขยะชุมชน จาํนวน 30,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ
-โครงการธนาคารขยะ
-โครงการขยะเป็นศูนย์(0)/Big Cleaning Day
-โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กี4ยวกบัการจดัการขยะ
-ฯลฯ

โครงการเพิ4มประสทิธภิาพศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจดัซืIอจดัจา้ง
ของ อปท.ระดบัอาํเภอ อาํเภอชะอาํ

จาํนวน 30,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบรหิารจดัการ การดาํเนินการของ
ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารฯ

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ของ
คนในชาติ

จาํนวน 200,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ อาท ิกจิกรรมพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึ4งชาต ิศาสนา
พระมหากษตัรยิ์ อนัเป็นที4ยดึเหนี4ยว และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
ท ัIงชาติ
-กจิกรรมการจดังานพระราชพธิีถวายพระเพลงิฯ รชักาลที4 9
-กจิกรรมปกป้องสถาบนัของชาติ
-จดัต ัIงศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์ระดบัทอ้งถิ4น
-การจดักจิกรรมกีฬา นนัทนาการ เพื4อสรา้งความรกัสามคัคขีอง
ประชาชนในชุมชน
-ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมรองรบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 15,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม 
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ
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โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนโครงการอนัเนื4องมาจากพระราชกรณียกจิ
/สง่เสรมิสนบัสนุนศูนย์เรียนรูพ้ระราชกรณียกจิและขยายผลพระราชดาํริ
ในสถานศกึษา

จาํนวน 15,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดูงานเพิ4มประสทิธภิาพ 
อปพร. อสม. และผูสู้งอายุ

จาํนวน 300,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํเนินการกจิกรรมตามโครงการ
อบรมสมัมนา ศกึษาดูงานเพิ4มประสทิธภิาพ อปพร. อสม.
และผูสู้งอายุ

โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดูงานเพิ4มประสทิธภิาพ
การบรหิารงาน อบต./การบรหิารกจิการที4ดี

จาํนวน 200,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํเนินการกจิกรรมตาม
โครงการอบรมสมัมนาศกึษาดูงานเพิ4มประสทิธภิาพการ
บรหิารงานของ อบต. และการบรหิารจดัการที4ดี

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่บาํรุงรกัษาซอ่มแซมครุภณัฑ์ เชน่รถยนต์ รถจกัรยานยนต์
เครื4องคอมพวิเตอร์ เครื4องถา่ยเอกสาร เครื4องปรบัอากาศ 
เครื4องรบั-สง่โทรสาร (แฟกซ์)
-คา่บาํรุงซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆ

คา่วสัดุ รวม 372,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 90,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ซืIอของ เครื4องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่กระดาษ
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ หมกึพมิพ์เครื4องถา่ยเอกสาร
ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์พระมหากษตัรยิ์ พระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 2,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอสิ4งของเครื4องใชต้า่งๆ อาท ิฟิวส์ เทปพนัสายไฟ
ปลัyกไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ ฯลฯ

วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 15,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอสิ4งของเครื4องใชต้า่งๆ อาท ินํIายาทาํความสะอาดพืIน
สาํนกังาน นํIายาทาํความสะอาดหอ้งนํIา นํIายาลา้งจาน ไมก้วาด แปรง 
ไมถู้พืIน ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 40,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะขนสง่ เชน่แบตเตอรี4 ยางนอก 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ

วสัดุเชืIอเพลงิและหลอ่ลื4น จาํนวน 80,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่นํIามนัดีเซล นํIามนัเบนซนิ นํIามนัเครื4อง สาํหรบัรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ รถบรรทุกนํIา รถกระเชา้ ฯลฯ

วสัดุการเกษตร จาํนวน 5,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอวสัดุการเกษตร เชน่ จอบ เสียม พล ั4ว ปุ๋ ย
ยาเคมี ยาฆา่แมลง ฯลฯ
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่กระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

วสัดุกีฬา จาํนวน 90,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอวสัดุอุปกรณ์กีฬาชนิดตา่งๆ เชน่ ตะกรอ้ ฟุตบอล
ฟุตซอล ตาขา่ย ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่จดัซืIออุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Removable Didk,
Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มูล
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื4องคอมพวิเตอร์
-ตลบัหมกึสาํหรบัเครื4องพมิพ์
-ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค รวม 338,500 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 220,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัที4ทาํการ อบต. และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลสามพระยา

คา่นํIาประปา คา่นํIาบาดาล จาํนวน 2,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่นํIาประปา สาํหรบัที4ทาํการ อบต. และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลสามพระยา

คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 1,500 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่อากร คา่ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
ในการจดัสง่เอกสารงานราชการ

คา่บรกิารสื4อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 115,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตพรอ้มคา่โทรศพัท์
ผา่นระบบ IP PHONE

งบลงทุน รวม 49,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จดัซืIอเครื4องมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์ จาํนวน 17,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องมลัตมิเิดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 
ขนาด 2,000 ANSI Lumens ตามเกณฑ์บญัชีราคามาตรฐาน
กําหนด

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
จดัซืIอเครื4องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ สาํหรบัสาํนกังาน จาํนวน 16,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอคา่คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ สาํหรบัสาํนกังาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืIนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2560กําหนด

จดัซืIอเครื4องคอมพวิเตอร์สาํหรบังานสาํนกังาน จาํนวน 16,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องคอมพวิเตอร์สาํหรบัสาํนกังาน
จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิIว ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืIนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2560 กําหนด
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งานบริหารงานคลงั รวม 1,584,644 บาท
งบบุคลากร รวม 1,275,844 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,275,844 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 856,080 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือนประจาํปี
สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการคลงั จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี จาํนวน 2 อตัรา
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ จาํนวน 1 อตัรา
4.ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จาํนวน 1 อตัรา

เงนิเพิ4มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 72,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราว/เงนิเพิ4มตา่งๆ
(ตามระเบียบและหนงัสือส ั4งการที4เกี4ยวขอ้ง)
ใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี จาํนวน 2 อตัรา
2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ จาํนวน 1 อตัรา
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จาํนวน 1 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั
(นกับรหิารงานคลงั อาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้)จาํนวน 1 อตัรา
อตัราเดือนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 257,764 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 2 อตัรา
1.ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
2.ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัดุ  

เงนิเพิ4มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 48,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราวใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 2 อตัรา
1.ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้
2.ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัดุ

งบดําเนินงาน รวม 283,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 52,000 บาท
คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลผูม้ีสทิธเิบกิได้
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล
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คา่ใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจา่ยเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งบรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสือ
ระเบียบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.
-คา่ธรรมเนียม 
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่กําจดัสิ4งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กําจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่
-ฯลฯ

รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ คา่เบีIยเลีIยง
คา่พาหนะ คา่เชา่ที4พกั และอื4นตามที4ระเบียบกําหนด ฯลฯ

คา่ลงทะเบียนตา่งๆ จาํนวน 50,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ลงทะเบียนการฝึกอบรม กจิกรรม โครงการ 
 และคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ตามระเบียบที4เกี4ยวขอ้งกําหนด

โครงการจดัทาํแผนที4ภาษี จาํนวน 80,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งในการดาํเนินการโครงการจดัทาํแผนที4ภาษี
เพื4อพฒันาระบบการจดัเก็บรายไดข้อง อบต.

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพื4อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ เครื4องพมิพ์ดีด เครื4องคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

คา่วสัดุ รวม 53,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ซืIอของ เครื4องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่กระดาษ
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ แบบพมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 1,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอสิ4งของเครื4องใชต้า่งๆ อาท ิฟิวส์ เทปพนัสายไฟ
ปลัyกไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ ฯลฯ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 2,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่นั สี คา่ตีพมิพ์ 
แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่จดัซืIออุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Removable Didk,
Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มูล
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื4องคอมพวิเตอร์
-ตลบัหมกึสาํหรบัเครื4องพมิพ์
-ฯลฯ
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คา่สาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 8,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดวงตราไปรษณีย์ คา่จดัสง่ไปรษณีย์ในการจดัสง่เอกสาร
ของทางราชการ

งบลงทุน รวม 25,800 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 25,800 บาท
ครุภณัฑ์สาํนกังาน
ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จาํนวน 5,500 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอตูเ้หล็ก 2 บาน จาํนวน 1 ใบ ตามมาตรฐาน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
จดัซืIอเครื4องคอมพวิเตอร์สาํหรบังานสาํนกังาน จาํนวน 16,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องคอมพวิเตอร์สาํหรบัสาํนกังาน
จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิIว ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืIนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2560 กําหนด

จดัซืIอเครื4องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัIงถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 
Printer)

จาํนวน 4,300 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัIงถงัหมกึพมิพ์ 
(Ink Tank Printer)ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืIนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2560 กําหนด

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการตัIงศูนย์ความปลอดภยัทางทอ้งถนนในชว่งเทศกาลวนัขึIนปีใหม่ จาํนวน 30,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่เบีIยเลีIยง ฯลฯ

โครงการตัIงศูนย์ความปลอดภยัทางทอ้งถนนในชว่งเทศกาลวนัสงกรานต์ จาํนวน 30,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่ตอบเบีIยเลีIยง ฯลฯ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปพร.
ชรบ. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานสว่นตาํบล และ
พนกังานจา้งของ อบต.สามพระยา

จาํนวน 20,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร 
คา่เครื4องดื4ม คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร 
คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัการศึกษา รวม 4,674,836 บาท
งบบุคลากร รวม 1,757,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,757,000 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 715,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิเดือน และเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือนประจาํปี
สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล
1.ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศกึษา 
(นกับรหิารงานการศกึษา อาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้)
2.ตาํแหน่งนกัวชิาการศกึษา
3.ตาํแหน่งครูผูดู้แลเด็ก

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศกึษาฯ
(นกับรหิารงานการศกึษา อาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้)
จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราเดือนละ 3,500 บาท  จาํนวน 12 เดือน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 892,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 4 อตัรา
1.ตาํแหน่งครูผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็ก (มีคณุวุฒ)ิ จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งครูผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็ก (มีทกัษะ) จาํนวน 3 อตัรา
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 3 อตัรา
1.ตาํแหน่งแมบ่า้น จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งคนงานทั4วไป จาํนวน 2 อตัรา

เงนิเพิ4มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 108,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา
1.ตาํแหน่งครูผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็ก (มีทกัษะ) จาํนวน 3 อตัรา
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 3 อตัรา
1.ตาํแหน่งแมบ่า้น จาํนวน 1 อตัรา
2.ตาํแหน่งคนงานทั4วไป จาํนวน 2 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 1,516,036 บาท
คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล
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คา่ใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจา่ยเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งบรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสือ
ระเบียบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.
-คา่ธรรมเนียม 
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่กําจดัสิ4งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กําจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่
-ฯลฯ

รายจา่ยเกี4ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 2,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่รบัรอง คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ ซึ4งเป็นวนัสาํคญั
ของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยอื4นๆ

รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ คา่เบีIยเลีIยง
คา่พาหนะ คา่เชา่ที4พกั และอื4นๆตามที4ระเบียบกําหนด ฯลฯ

คา่ลงทะเบียนตา่งๆ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ลงทะเบียนการฝึกอบรม กจิกรรม โครงการ 
 และคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ตามระเบียบที4เกี4ยวขอ้งกําหนด

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 13,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่บาํรุงรกัษาซอ่มแซม ครุภณัฑ์ เชน่
เครื4องคอมพวิเตอร์ เครื4องปรบัอากาศ 
-คา่บาํรุงซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆ

คา่วสัดุ รวม 1,431,036 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่สิ4งของเครื4องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่กระดาษ 
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ฯลฯ
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คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,401,036 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ดงันีI
1.โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล จาํนวน 202 คนๆละ 7.37 บาท
จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 416,847 บาท
2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๔๗ จงัหวดัเพชรบุรี
จาํนวน 164 คนๆละ 7.37 บาท จาํนวน 280 วนั 
เป็นเงนิ 338,430 บาท
3.โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด จาํนวน 101 คนๆละ 7.37 บาท
จาํนวน 260 วนั เป็นเงนิ 193,536 บาท
4.โรงเรียนบา้นอา่งหนิ จาํนวน 58 คนๆละ 7.37 บาท
จาํนวน 260 วนั เป็นเงนิ 111,140 บาท
5.โรงเรียนบา้นดอนมะกอก จาํนวน 96 คๆละ 7.37 บาท
จาํนวน 260 วนั เป็นเงนิ 183,955 บาท
6.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา (หมูท่ี4 8)
จาํนวน 70 คนๆละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั 
เป็นเงนิ 134,134 บาท
7.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา (หมูท่ี4 4)
จาํนวน 12 คนๆละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั 
เป็นเงนิ 22,994 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่จดัซืIออุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Removable Didk,
Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มูล
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื4องคอมพวิเตอร์
-ตลบัหมกึสาํหรบัเครื4องพมิพ์
-ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,401,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,401,800 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 1,401,800 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
1.เงนิอุดหนุนคา่พฒันาการจดัการศกึษา รวมเป็น 381,800 บาท
มีรายการดงันีI
1.1 โครงการคา่ยวทิยาศาสตร์ ประจาํปี 2561 เป็นเงนิ 40,000 บาท
อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด
1.2 โครงการความเป็นเลศิทางวชิาการ ประจาํปี 2561
เป็นเงนิ 30,000 บาท อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นอา่งหนิ
1.3 โครงการคา่ยศลิปะตา้นยาเสพตดิ ประจาํปี 2561
เป็นเงนิ 40,000 บาท อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นดอนมะกอก
1.4 โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรียนตา้นยาเสพตดิ
(คา่ยพกัแรมลูกเสือ-เนตนารี/ยุวกาชาด) เป็นเงนิ 50,000 บาท
อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด
1.5 โครงการสง่เสรมิอาชีพสูว่ถีิชีวติเศรษฐกจิพอเพียงสาํหรบั
โรงเรียนในเขตพืIนที4ตาํบลสามพระยา จาํนวน 5 โรงเรียนๆละ
30,000 บาท เป็นเงนิ 150,000 บาท อุดหนุนใหก้บั
โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาดฯ โรงเรียนบา้นอา่งหนิ 
โรงเรียนบา้นดอนมะกอก โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๔๗ จงัหวดัเพชรบุรี
1.6 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ¿ทางการเรียนศูนย์เครือขา่ย
หว้ยทรายเหนือ-สามพระยา จาํนวน 71,800 บาท 
อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นอา่งหนิ
2. เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัสาํหรบั
นกัเรียน รวมเป็นเงนิ 1,020,000 บาท
2.1 โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาดฯ จาํนวน 101 คนๆละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 404,000 บาท
2.2 โรงเรียนบา้นอา่งหนิ จาํนวน 58 คนๆละ 20 บาท 
จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 232,000 บาท
2.3 โรงเรียนบา้นดอนมะกอก จาํนวน 96 คนๆละ 20 บาท
จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 384,000 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 591,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 587,200 บาท
คา่ใช้สอย รวม 557,200 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการขนมไทยกบัภูมปิญัญาทอ้งถิ4นไทยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม
คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการโภชนาการสมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม
คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการยิIมสดใสฟนัแข็งแรง จาํนวน 4,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม
คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอดโรค จาํนวน 4,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการ กจิกรรม
คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุ คา่อุปกรณ์ ฯลฯ
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โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 541,200 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
1.คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) รายการคา่สื4อการเรียนการสอน
วสัดุการศกึษา และเครื4องเลน่พฒันาการเด็กใหก้บัเด็กเล็ก 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่ จาํนวน 139,400 บาท มีรายละเอียดดงันีI
1.1 ศูยน์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา หมูท่ี4 4 
จาํนวน 12 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงนิ 20,400 บาท
1.2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา หมูท่ี4 8
จาํนวน 70 คนๆละ1,700 บาท เป็นเงนิ 119,000 บาท
2.คา่อาหารกลางวนัสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัสาํหรบั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่ จาํนวน 401,800 บาท
2.1 ศูยน์พฒันาเด็กเล็กตาํบลสามพระยา หมูท่ี4 4 
จาํนวน 12 คนๆละ 20 บาท จาํนวน 245 วนั เป็นเงนิ 58,800 บาท
2.2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา หมูท่ี4 8
จาํนวน 70 คนๆละ 20 บาท จาํนวน 245 วนั เป็นเงนิ 343,000 บาท

คา่วสัดุ รวม 30,000 บาท
วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 30,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอสิ4งของเครื4องใชต้า่งๆ เชน่ ไมก้วาด แปรง 
ไมถู้พืIน นํIายาทาํความสะอาด ถงันํIา ฯลฯ สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลสามพระยา (หมูท่ี4 4)และศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นสามพระยา 
(หมูท่ี4 8)

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
จดัซืIอเครื4องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัIงถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 
Printer)

จาํนวน 4,300 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัIงถงัหมกึพมิพ์ 
(Ink Tank Printer)ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืIนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2560 กําหนด

งานศึกษาไม่กําหนดระดบั รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการวนัเกษตรสามพระยา 
อุดหนุนใหก้บัวทิยาลยัเกษตร และเทคโนโลยีเพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัสาธารณสุข รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออกตาํบลสามพระยา จาํนวน 90,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่นํIายาเคมี ทรายอะเบท ฯลฯ
-คา่จา้งเหมาแรงงานพน่หมอกควนั
-คา่นํIาเชืIอเพลงิเตมิเครื4องพน่หมอกควนั และผสมนํIายาเคมี
-ฯลฯ
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โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสุนขับา้ จาํนวน 40,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่วคัซีน คา่อาหาร 
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการพฒันาเยาวชนสุขภาวะทางเพศ จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่อาหาร 
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร คา่จดัสถานที4 ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนงานดา้นสาธารณสุข จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม 
คา่จดัสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ
-รณรงคใ์หค้วามรูก้ารใชย้าใหก้บัผูสู้งอายุ
-รณรงคใ์หค้วามรู้4เกี4ยวกบัโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ตา่งๆ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 3,126,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,624,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,624,600 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 637,500 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานและเงนิปรบัปรุงอตัราเงนิเดือน
ประจาํปี สาํหรบัพนกังานสว่นตาํบล จาํนวน 3 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองชา่ง 
(นกับรหิารงานชา่งอาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้)
2.ตาํแหน่งนายชา่งโยธา ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน
3.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน

เงนิเพิ4มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 42,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราว/เงนิเพิ4มอื4นๆ
(ตามหนงัสือส ั4งการ หรือระเบียบที4เกี4ยวขอ้ง)สาํหรบั
พนกังานสว่นตาํบล จาํนวน 2 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งนายชา่งโยธา ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน
2.ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งสาํหรบัผูอ้าํนวยการกองชา่ง
(นกับรหิารงานชา่ง อาํนวยการทอ้งถิ4น ระดบัตน้)
จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราเดือนละ 3,500 บาท จาํนวน 12 เดือน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 793,100 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งรายเดือนใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งผูช้ว่ยชา่งโยธา
2.ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
3.ตาํแหน่งผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 4 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งพนกังานผลตินํIาประปา
2.ตาํแหน่งพนกังานจดมาตรวดันํIา
3.ตาํแหน่งชา่งไฟฟ้า
4.ตาํแหน่งคนงานทั4วไป
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เงนิเพิ4มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 110,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิเพิ4มคา่ครองชีพช ั4วคราวใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั4วไป
-พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งผูช้ว่ยชา่งโยธา
2.ตาํแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
3.ตาํแหน่งผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า
-พนกังานจา้งท ั4วไป จาํนวน 4 อตัรา ดงันีI
1.ตาํแหน่งพนกังานผลตินํIาประปา
2.ตาํแหน่งพนกังานจดมาตรวดันํIา
3.ตาํแหน่งชา่งไฟฟ้า
4.ตาํแหน่งคนงานทั4วไป

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล
คา่ใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจา่ยเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งบรกิาร จาํนวน 280,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่จา้งเหมาในการจดัทาํเลม่หนงัสือ
ระเบียบ ขอ้บญัญตัติา่งๆของ อบต.
-คา่ธรรมเนียม 
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่กําจดัสิ4งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระคา่บรกิาร
กําจดัปลวก
-คา่โฆษณาและเผยแพร่
-ฯลฯ

รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
คา่เบีIยเลีIยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที4พกั และคา่ใชจ้า่ยอื4นในการเดนิทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง

คา่ลงทะเบียนตา่งๆ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ลงทะเบียนการฝึกอบรม กจิกรรม โครงการ 
 และคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ตามระเบียบที4เกี4ยวขอ้งกําหนด

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 160,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่บาํรุงรกัาษซอ่มแซมครุภณัฑ์ เชน่รถยนต์ รถจกัรยานยนต์
รถบรรทุกนํIา รถกระเชา้ เครื4องสูบนํIา เลื4อยแตง่กิ4งพุม่ไม ้เครื4องตดัหญา้
เครื4องคอมพวิเตอร์ เครื4องถา่ยเอกสาร เครื4องปรบัอากาศ 
-ฯลฯ
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คา่วสัดุ รวม 410,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 18,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ซืIอของ เครื4องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ เชน่กระดาษ
ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ หมกึพมิพ์เครื4องถา่ยเอกสาร ฯลฯ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 150,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอสิ4งของเครื4องใชต้า่งๆ อาท ิฟิวส์ เทปพนัสายไฟ
ปลัyกไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ ฯลฯ

วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 110,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นวสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ จอบ เสียม สิ4ว ขวาน สวา่น
เหล็กเสน้ ทนิเนอร์ ไมต้า่งๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อฐิ คมี คอ้น
ตะปู ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะขนสง่ เชน่ แบตเตอรี4 ยางนอก 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ

วสัดุเชืIอเพลงิและหลอ่ลื4น จาํนวน 50,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่นํIามนัดีเซล นํIามนัเบนซนิ นํIามนัเครื4อง สาํหรบั
รถบรรทุกนํIา รถกระเชา้ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ

วสัดุการเกษตร จาํนวน 12,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตร เชน่ จอบ เสียม พลั4ว ปุ๋ ย ยาเคมี ฯลฯ
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 25,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่กระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ซุม้เฉลมิพระเกียรต ิฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-คา่จดัซืIออุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskett,Removable Didk,
Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบนัทกึขอ้มูล
-หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครื4องคอมพวิเตอร์
-ตลบัหมกึสาํหรบัเครื4องพมิพ์
-ฯลฯ

วสัดุสาํรวจ จาํนวน 5,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ เชน่ บรรไดอลูมเินียม 
เครื4องมือดงึสายไฟ โทรศพัท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 611,500 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 128,500 บาท
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั
จดัซืIอเครื4องตดัแตง่พุม่ไม ้กิ4งไม ้(เลื4อยยนต์) จาํนวน 8,500 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอเครื4องตดัแตง่พุม่ไม ้กิ4งไม ้(เลื4อยยนต์) 
จาํนวน 1 เครื4อง ตามมาตรฐานบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
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ครุภณัฑ์อื4น
โครงการจดัซืIอซุม้เฉลมิพระเกียรต ิหมูท่ี4 3 บา้นดอนมะกอก จาํนวน 100,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้100,000 บาท ในการจดัซืIอพรอ้ม
ตดิต ัIงซุม้เฉลมิพระเกียรต ิขนาดกวา้ง 2.50 เมตร สูง 3.55 เมตร 
ลกึ 0.70 เมตร จาํนวน 1 ซุม้ ตามรายละเอียดที4ทางองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลกําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 
เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 21 ขอ้ 1)

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ รายจา่ยเพื4อจา่ย
ซอ่มแซม บาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ซึ4งไมร่วมถงึ
คา่ซอ่มบาํรุงตามปกต ิหรือคา่ซอ่มกลาง

คา่ที4ดินและสิ4งก่อสรา้ง รวม 483,000 บาท
คา่กอ่สรา้งสิ4งสาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งลานกีฬาอเนกประสงค ์หมูท่ี4 ๗ บา้นเขากระปุกพฒันา จาํนวน 483,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้483,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งลานกีฬา
อเนกประสงค ์กวา้ง 19 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.12 เมตร 
หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 646 ตารางเมตร เสาโคมไฟสปอร์ตไลท์ 
จาํนวน 4 ตน้ พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกําหนด 
(จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 
เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 15 ขอ้ 7)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการแขง่ขนักีฬาสานสมัพนัธ์/กีฬาตา้นยาเสพตดิตาํบลสามพระยา จาํนวน 40,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่ตอบกรรมการ ฯลฯ

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 65,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่ลงทะเบียน คา่วทิยากร ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมการพฒันาสตรี และครอบครวัตาํบลสามพระยา จาํนวน 10,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวติของคนชรา ผูพ้กิาร 
และผูด้อ้ยโอกาส

จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ทุกระดบั

จาํนวน 15,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม 
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ
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โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการบูรณาการการจดัทาํแผนชุมชน/
แผนพฒันาหมูบ่า้น และการประชุมประชาคมการจดัทาํแผนพฒันา
ตาํบลสามพระยา

จาํนวน 5,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร ฯลฯ

โครงการอบรมสง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพชีวติ พฒันาอาชีพและ
รายได้

จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ คา่วทิยากร ฯลฯ
-กจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้บืIองตน้เกี4ยวกบัไฟฟ้าในครวัเรือน
-กจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กี4ยวกบัการสรา้งอาชีพเสรมิ เพิ4มรายได้
ลดรายจา่ยในครวัเรือน
-ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 35,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนสว่นราชการ ดงันีI
1.โครงการชะอาํรวมใจเสรมิสรา้งพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ประจาํปี 2561 
เป็นเงนิ 10,000 บาท อุดหนุนใหก้บัศป.ปส.อ.ชะอาํ
2.โครงการสนบัสนุนป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อาํเภอชะอาํ
จงัหวดัเพชรบุรี ประจาํปี 2561 เป็นเงนิ 10,000 บาท 
อุดหนุนใหก้บั ศป.ปส.อ.ชะอาํ
3.โครงการจดักจิกรรมวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิ ประจาํปี 2561
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นเงนิ 5,000 บาท 
อุดหนุนใหก้บั ศป.ปส.อ.ชะอาํ
4.โครงการจดักจิกรรมงานพระราชพธิี รฐัพธิี และวนัสาํคญัตา่งๆ 
ประจาํปี 2561 อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นเงนิ 10,000 บาท
อุดหนุนใหก้บัที4ทาํการปกครองอาํเภอชะอาํ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 230,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ สาํหรบัโครงการดงันีI
1.โครงการสืบสานงานประเพณีวนัสงกรานต์รดนํIาดาํหวัผูสู้งอายุ
เป็นเงนิ 30,000 บาท
2.โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทร เทพยวรางกูร (รชักาลที4 10) 
เป็นเงนิ 100,000 บาท
3.โครงการวนัแมแ่หง่ชาต ิ(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที4 9)
เป็นเงนิ 100,000 บาท

รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการคา่ยพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจาํปี 2561 จาํนวน 150,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ
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โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนทั4วไป ของมสัยดิดารุล้มูฮายีรีน 
ตาํบลสามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนทั4วไป ของมสัยดินูรุล้เอีyยะหซ์าน
ตาํบลสามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

โครงการอบรมจรยิธรรมประชาชนทั4วไปของมสัยดิดารุซซอรีฮีน 
ตาํบลสามพระยา

จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิประจาํปี 2561 จาํนวน 130,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่จดัสถานที4 คา่อาหาร
คา่เครื4องดื4ม คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์  คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 90,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนสว่นราชการตามรายการดงันีI
1.โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน อุดหนุนใหก้บัโรงเรียน
บา้นดอนมะกอก เป็นเงนิ 50,000 บาท
2.โครงการทูบีนมัเบอร์วนั To Be Number 1 อุดหนุนใหก้บั
โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล เป็นเงนิ 40,000 บาท

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ4น รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 100,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนสว่นราชการ ตามรายการดงันีI
-อุดหนุนโครงการอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ4น
ของโรงเรียนในเขตพืIนที4ตาํบลสามพระยา จาํนวน 5 โรงเรียน
1.โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาดฯ จาํนวน 20,000 บาท
2.โรงเรียนบา้นดอนมะกอก จาํนวน 20,000 บาท
3.โรงเรียนบา้นอา่งหนิ จาํนวน 20,000 บาท
4.โรงเรียนเพชรบุรีปญัญานุกูล จาํนวน 20,000 บาท
5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๔๗ จงัหวดัเพชรบุรี 
จาํนวน 20,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที4ยว รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 40,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการขอรบัเงนิอุดหนุนประเพณีทอ้งถิ4น
งานพระนครครีีเมืองเพชร คร ัIงที4 32 ประจาํปีงบประมาณ 2561
อุดหนุนใหก้บัที4ทาํการปกครองอาํเภอชะอาํ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท ั4วไปเกี4ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการจดัทาํแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอาํนาจหน้าที4 จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการ กจิกรรม คา่วสัดุอุปกณ์ ฯลฯ
โครงการปรบัปรุงผงัเมืองรวม และพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูด้า้น
การวางผงัเมือง

จาํนวน 10,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืIนฐาน รวม 4,467,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 50,000 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่บาํรุงซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆ เชน่ 
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรงั

งบลงทุน รวม 4,417,000 บาท
คา่ที4ดินและสิ4งก่อสรา้ง รวม 4,417,000 บาท
คา่กอ่สรา้งสิ4งสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 3 บา้นดอนมะกอก จาํนวน 497,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้497,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 195 เมตร ขยายทางเชื4อม 18 ตารางเมตร 
หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 798 ตารางเมตร เริ4มจากบา้นนายเลศิ ทว้มใหญ่
ถงึบา้นนายสถติย์  ทรพัย์มา พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกําหนด 
(จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 3 ขอ้ 22)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 4 บา้นหนองขา้วนก จาํนวน 486,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้486,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 203 เมตร ขยายทางเชื4อม
21 ตารางเมตร หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 833 ตารางเมตร
โดยเริ4มจากถนนลาดยางวทิยาลยัเกษตรฯ ถงึบา้นนายยอ้ม ทองมา
พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลกําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 
-พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 3 ขอ้ 24)
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 5 บา้นหนองโสน จาํนวน 488,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้488,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ขยายทางเชื4อม 
19 ตารางเมตร หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 819 ตารางเมตร
เริ4มจากถนนทางหลวงชนบท ถงึหอพกันภสั พรอ้มป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 
เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 4 ขอ้ 26)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 6 บา้นอา่งหนิ จาํนวน 485,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้485,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 203 เมตร ขยายทางเชื4อม 21
ตารางเมตร หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 833 ตารางเมตร เริ4มจาก
ทางหลวงชนบท-หบุกระพง ถงึบา้นนายแมน้ เสือทอง พรอ้มป้าย
แสดงรายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 
เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 4 ขอ้ 31)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 7 บา้นเขากระปุกพฒันา จาํนวน 493,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้493,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 กวา้ง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่
825 ตารางเมตร พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกําหนด 
(จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ขอ้ 36)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 8 บา้นโครงการพฒันา จาํนวน 487,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้487,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หรือพืIนที4ไมน้่อยกวา่ 812 
ตารางเมตร เริ4มจากบา้นเสมา ออ่นนุ่ม ถงึบา้นนางอรุณี แชม่ชอ้ย
พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลกําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี 
พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ขอ้ 42)

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั หมูท่ี4 1 บา้นสามพระยา จาํนวน 497,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้497,000 บาท โดยทาํการกอ่สรา้งถนนลูกรงั 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 660 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายนํIา เริ4มจากซอย
ขา้งบา้นไทยรีสอร์ท ถงึบา้นนายเกษม มีจุย้ พรอ้มป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกําหนด 
(จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 1 ขอ้ 1)
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โครงการปรบัปรุงระบบประปาทอ่จา่ยนํIาประปา และวางทอ่จา่ยนํIาประปา
หมูท่ี4 6 บา้นอา่งหนิ

จาํนวน 495,000 บาท

ตัIงงบประมาณไว ้495,000 บาท โดยทาํการยา้ยทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 4 นิIว ยาว 250 เมตร วางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี
BS-M เสน้ผา่นศูนย์กลาง 4 นิIว ยาว 100 เมตร ทอ่ PE 80 PN 6 
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 63 มลิลเิมตร ยาว 580 เมตร ทอ่ PE 80 PN 6 
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 110 มลิลเิมตร ยาว 70 เมตร พรอ้มป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
กําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564
เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 7 ขอ้ 64)

โครงการวางทอ่ระบายนํIาคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี4 2 บา้นชา้งแทงกระจาด จาํนวน 489,000 บาท
ตัIงงบประมาณไว ้489,000 บาท โดยทาํการวางทอ่ระบายนํIา 
ค.ส.ล. ช ัIน 3 มอก. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร พรอ้มบอ่พกั
คอนกรีต เริ4มจากบา้นนายลอง แสงทอง ถงึบา้นนายชวน หงษา
พรอ้มป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดที4องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลกําหนด (จากแผนพฒันาทอ้งถิ4นสี4ปี พ.ศ.2561 
-พ.ศ.2564 เพิ4มเตมิคร ัIงที4 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 6 ขอ้ 47)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรกัษ์แหล่งนํIาและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจา่ยเกี4ยวเนื4องกบัการปฏบิตัริาชการที4ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื4นๆ
โครงการสง่เสรมิ ปรบัปรุงแกไ้ข อนุรกัษ์ฟืI นฟูสิ4งแวดลอ้ม และทรพัยากร
ธรรมชาตป่ิาไม ้(กจิกรรมป้องกนัไฟป่า หมอกควนั ปลูกป่า ฯลฯ)

จาํนวน 20,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการกจิกรรมโครงการ
"รกันํIา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ"

จาํนวน 15,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกจิกรรมโครงการ คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่จดัเตรียมสถานที4 คา่วทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช จาํนวน 20,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการโครงการกจิกรรม คา่อาหาร คา่เครื4องดื4ม
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ฯลฯ
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 920,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจา่ยเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งบรกิาร จาํนวน 220,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็น
-คา่ธรรมเนียมตา่งๆ
-คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก
-คา่กําจดัสิ4งปฏกูิล
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ
-คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งในการแบกหามสมัภาระ 
คา่บรกิารกําจดัปลวก คา่แรงงานในการดูแลทรพัย์สนิ
-ฯลฯ

คา่วสัดุ รวม 100,000 บาท
วสัดุอื4น จาํนวน 100,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่จดัซืIอคลอรีน สารสม้ ฯลฯ สาํหรบัระบบประปา
ตาํบลสามพระยา และระบบประปาหมูบ่า้นที4 อบต.รบัถา่ยโอน

คา่สาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 600,000 บาท

เพื4อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า ระบบประปาตาํบลสามพระยา และระบบ
ประปาหมูบ่า้นที4 อบต.รบัถา่ยโอน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,249,988 บาท
งบกลาง รวม 7,249,988 บาท
งบกลาง รวม 7,249,988 บาท
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 159,800 บาท

เพื4อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของคา่จา้งทุกเดือน
ใหก้บัพนกังานจา้ง อบต.สามพระยาทุกคน อตัรารอ้ยละ 5
ในสว่นของนายจา้งโดยถือปฏบิตัติามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ดว่นที4สุด ที4 มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที4 22 มกราคม 2557
พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.ดว่นที4สุด ที4 มท 0809.5/ว 81 
ลงวนัที4 10 กรกฎาคม 2557

เบีIยยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 4,687,200 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่เบีIยยงัชีพผูสู้งอายุ เป็นรายเดือน จาํแนกตามรายการ
ดงันีI
1.ชว่งอายุ 60-69 ปี จาํนวน 317 รายๆละ 600 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 2,282,400 บาท
2.ชว่งอายุ 70-79 ปี จาํนวน 162 รายๆละ 700 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 1,360,800 บาท
3.ชว่งอายุ 80-89 ปี จาํนวน 90 รายๆละ 800 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 864,000บาท
4.ชว่งอายุ 90 ปีขึIนไป จาํนวน 15 รายๆละ 1,000 บาท
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 180,000 บาท
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เบีIยยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 1,065,600 บาท
เพื4อจา่ยเป็นคา่เบีIยยงัชีพผูพ้กิารเป็นรายเดือน จาํนวน 111 ราย
รายละ 800 บาทตอ่เดือน จาํนวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 1,065,600 บาท

เบีIยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 30,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิคา่เบีIยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 5 ราย
รายละ 500 บาท ตอ่เดือน จาํนวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 30,000 บาท

สาํรองจา่ย จาํนวน 1,000,000 บาท
เพื4อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกรณีฉุกเฉิน และจาํเป็น กรณีภยัพบิตัติา่งๆ
เชน่ วาตะภยั ภยัแลง้ อคัคภียั อุทกภยั ฯลฯ

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 82,288 บาท
เพื4อจา่ยเป็น
-เงนิสมทบกองทุนประกนัหลกัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ4นหรือพืIนที4
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสมทบใหร้อ้ยละ 40 ของคา่บรกิาร
สาธารณสุขที4ไดร้บัจากกองทุนฯ ตามจาํนวนประชากร 
ณ วนัที4 1 ก.ค.ของทุกปี เป็นเงนิ 82,288 บาท

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ4น (กบท.) จาํนวน 225,100 บาท
เพื4อจา่ยเป็นการสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ4น
(กบท.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนงัสือสาํนกังานกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ4น ที4 มท 0808.5/ว 28 
ลว 21 ก.ค.2559 และที4 0808.5/ว 29  ลว 21 ก.ค.2559 
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