
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลสามพระยา
อําเภอ ชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,893,930 บาท
งบบุคลากร รวม 5,607,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต.อัตราเดือนละ 2,400 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,209,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จํานวน 14 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,209,600 บาท
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เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 331,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา  อบต.อัตราเดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.อัตราเดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.อัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,382,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,208,410 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ประจําปี
ของพนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่งปลัด อบต.
2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
3.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
5.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6.ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว/เงินเพิมอืนๆ
(ตามระเบียบหนังสือสังการทีเกียวข้อง) ให้กับ
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
และ/หรือผู้มีสิทธิได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-เงินประจําตําแหน่งปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทัวไป อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 930,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.พนักงานขับรถยนต์
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา
1.นักการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.พนักงานขับรถยนต์
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา
1.นักการภารโรง
2.ยาม
3.คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,228,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที อปพร.ในการปฏิบัติงานราชการในหน้าที
ทีเป็นประโยชน์ต่อ อปท.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับบุคลากรในสังกัดใน
การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวนตัวละ 3 บาท สํารวจ
ปีละ 2 ครัง ส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้กรมส่งเสริม(ครังแรกเดือน
ธันวาคม และครังที 2 เดือนมิถุนายน)
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน ลูกจ้างในการ
ปฏิบัติงานราชการ ในรายการโครงการอืนๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ผู้บริหาร และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้สอย รวม 1,325,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดทําเล่มหนังสือ
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ของอบต.
-ค่าธรรมเนียม
-ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการกําจัดปลวก
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และรายการอืนๆ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท 
(ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีผ่านมา)
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ เป็นเงิน 5,000 บาท
-ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ตามความจําเป็น และความเหมาะสม
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึงมิได้เพือ
การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษาวิจัย ประเมินหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ และรายการอืนๆทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกตังทัวไป เลือกตังท้องถิน 
และเลือกตังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิน  และผู้บริหารท้องถิน
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าทีระลึก 
พวงมาลา สําหรับพิธีการต่างๆตามวาระและโอกาสทีจําเป็น สําคัญ 
และเหมาะสม
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆตามทีระเบียบทีเกียวข้องและกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1หน้าที 21)
โครงการ อบต.สัญจร /อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และรายการอืนทีเกียวข้อง
โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ในการดําเนินโครงการ
กิจกรรม ต่อไปนี
-โครงการธนาคารขยะ
-โครงการขยะเป็นศูนย์ (0)
-โครงการ Big Cleanning Day
-โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะ
และโครงการกิจกรรมอืนๆทีเข้าลักษณะการจัดการขยะชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 17)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยาย
ผลพระราชดําริในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง 
สําหรับกิจกรรมดังนี
-กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที ๙ 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ
-การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 10)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
ในการดําเนินการโครงการกิจกรรม อาทิ กิจกรรมพิทักษ์รักษา ไว้ซึงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนืยว และเป็นศูนย์รวมใจคนไทย
ทังชาติ ภายใต้กิจกรรมต่อไปนี
-กิจกรรมการสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
-กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ
-จัดตังศูนญ์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน
-การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพือสร้างความความรักความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
และกิจกรรมอืนๆทีเข้าลักษณะโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 21)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ในการดําเนินงาน
โครงการกิจกรรม(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 12)
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าของทีระลึก
และรายจ่ายอืนทีเกียวข้องตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 17)
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการทีดี

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าของทีระลึก
และรายจ่ายอืนทีเกียวข้องตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 22)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ 
เครืองรับ-ส่งเอกสาร (แฟกซ์) 
-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
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ค่าวัสดุ รวม 441,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของ เครืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่นกระดาษ
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพ์เครืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ 
ธงตราอักษรพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และรายจ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ อาทิ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ
ปลักไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ และรายการอืน
ทีเกียวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆอาทิ นํายาทําความสะอาดพืน 
สํานักงาน นํายาทําความสะอาดห้องนํา นํายาล้างจาน ไม้กวาด แปรง
ไม้ถูพืน และรายการรายจ่ายอืนๆทีต้องจัดซือ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยายพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ตลับลูกปืน
และรายการรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา รถกระเช้า  และรายการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว ปุ๋ย ยาเคมี 
ยาฆ่าแมลง และรายการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล
ฟุตซอล ตาข่าย ลูกบาสเก็ตบอล และรายการอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskett,Removable Didk,Compact Didk,
Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
-ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และรายการอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 336,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
สามพระยา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับทีทําการ อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามพระยา
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าอากร ค่าดวงตราไปรณีย์ และรายการอืนใน
การจัดส่งเอกสารงานราชการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 111,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมค่าโทรศัพท์
ผ่านระบบ IP PHONE

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว 
สําหรับตําแหน่งปลัด อบต.,หัวหน้าสํานักปลัด.นักประชาสัมพันธ์ 
และ นักพัฒนาชุมชน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)
จัดซือตู้เหล็กบ้านเลือน จํานวน 1 ใบ จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ รายละเอียดตามมาตรฐาน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครัง
ที 2 หน้า 1)
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด 
ตามลักษณะความเหมาะสมสภาพแห่งการใช้และราคา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครือง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครืองละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 (Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2561(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ระดับอําเภอ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562 
อุดหนุนให้ทีการปกครองอําเภอชะอํา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 10)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,519,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,134,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 732,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว/เงินเพิมต่างๆ
(ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง) ให้กับ
พนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา
1.ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ในงานราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้ทีมีสิทธิเบิกได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้ทีมีสิทธิเบิกได้
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดทําเล่มหนังสือ
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ของอบต.
-ค่าธรรมเนียม
-ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และรายการอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และรายการอืนๆตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกได้
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และรายการอืนๆตามทีระเบียบเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกได้
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียม/ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมาภาคสนาม
และรายการรายจ่ายอืนๆ
ในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภาษีเพือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 22)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์  และรายการอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 79,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของ เครืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่นกระดาษ ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ และรายการอืนๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของ เครืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟ ปลักไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์
และรายการอืนๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าตีพิมพ์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธฺ์ และรายการอืนๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskett,Removable Didk,Compact Didk,
Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
-ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และรายการอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ในการจัดส่ง
เอกสารของทางราชการ

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ให้กับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
สภาพตามความเหมาะสมแห่งราคาและคุณภาพ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครืองละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 (Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2561(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 2)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพร้อมรือถอน
-ค่าเช่าเต้นท์
-ค่าเช่าเก้าอีพร้อมโต๊ะ
-ค่าเช่าไฟฟ้าส่องสว่าง
-ค่าจัดเตรียมสถานทีพร้อมป้ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าทีเบิกจ่ายจากเงิน
หมวดค่าตอบแทนฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 16)
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โครงการตังศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพร้อมรือถอน
-ค่าเช่าเต้นท์
-ค่าเช่าเก้าอีพร้อมโต๊ะ
-ค่าเช่าไฟฟ้าส่องสว่าง
-ค่าจัดเตรียมสถานทีพร้อมป้ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าทีเบิกจ่ายจากเงิน
หมวดค่าตอบแทนฯ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 16)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.
ชรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 16)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,742,576 บาท
งบบุคลากร รวม 1,728,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,728,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 811,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
2.ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
3.ตําแหน่งครู คศ.1
4.ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 767,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหน่งผู่ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ) จํานวน 3 อัตรา
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จํานวน 3 อัตรา
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,491,496 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดทําเล่มหนังสือ
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ของอบต.
-ค่าธรรมเนียม
-ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการกําจัดปลวก
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และรายการอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึงเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และอืนๆตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบทีเกียวข้องกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศ 
-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินรายการอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,401,496 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่นกระดาษ 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ และรายการรายจ่ายอืนๆ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,369,496 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) รายหัวๆละ 7.37 บาท 
จํานวน 689 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย.61 ดังนี
1.โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จํานวน 280 วัน
2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 280 วัน
3.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด จํานวน 260 วัน
4.โรงเรียนบ้านอ่างหิน จํานวน 260 วัน
5.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 260 วัน
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมู่ที 8 จํานวน 260 วัน
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมู่ที 4 จํานวน 260 วัน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskett,Removable Didk,
Compact Didk,Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
-ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และรายการอืนๆ

งบลงทุน รวม 28,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครือง

จํานวน 25,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2561 กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,494,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,494,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 382,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการ ดังนี
1โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2562 เป็นเงิน 40,000 บาท
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ
2.โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจําปี 2562
เป็นเงิน 30,000 บาท อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน
3.โครงการค่ายศิลปะต้านยาเสพติด ประจําปี 2562
เป็นเงิน 40,000 บาท อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก
4.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนต้านยาเสพติด
(ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด) เป็นเงิน 50,000 บาท
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด
5.โครงการส่งเสริมอาชีพสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับโรงเรียน
ในเขตพืนทีตําบลสามพระยา จํานวน 5 โรงเรียนๆละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาท อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ
โรงเรียนบ้านอ่างหิน โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนศูนย์เครือข่าย
ห้วยทรายเหนือ-สามพระยา จํานวน 72,000 บาท อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนบ้านอ่างหิน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 1,112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
รายหัวคนละ 20 บาท จํานวน 278 คน เป็นเงิน 1,112,000 บาท
ฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย.61 ดังนี
1.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด จํานวน 200 วัน
2.โรงเรียนบ้านอ่างหิน จํานวน 200 วัน
3.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 200 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 586,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 582,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 552,450 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถินไทยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 12)
โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 12)
โครงการยิมสดใสฟันแข็งแรง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 12)
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 12)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 536,450 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินอุดหนุนสําหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี รายการค่าสือการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการให้กับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จํานวน 77 คนๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน 130,900 บาท
  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมู่ที 8
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมู่ที 4
2.เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในรายการ
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี
-ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ให้กับ  
    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมู่ที 8
    2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมู่ที 4
ทัง 2 แห่ง จํานวน 25 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 28,250 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จํานวน 77 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 377,300 บาท
ให้กับ  
    3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมู่ที 8
    3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมู่ที 4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ อาทิไม้กวาด แปรง 
ไม้ถูพืน นํายาทําความสะอาด ถังนํา และรายการอืนๆ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยาหมู่ที 8 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามพระยา หมู่ที 4

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ.2561 กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา 
อุดหนุนให้กับวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลสามพระยา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่านํายาเคมี ค่าทรายอะเบท
-ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน
-ค่านํามันเชือเพลิงเติมเครืองพ่นหมอกควัน และผสมนํายาเคมี
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 13)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นค่าจัดซือวัคซีน 
และอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนสัตว์ทีสํารวจไว้ 
และค่าป้ายโครงการ และรายการอืนๆ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว2072 ลว 5 ก.ค.61)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 13)
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินดําเนินโครงการให้กับหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท กําหนดทําอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว2072 ลว 5 ก.ค.61)เป็น
-ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายโครงการฯ และรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 8)
โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาวะทางเพศ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที  และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 13)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ
-ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที  และรายจ่ายอืนๆ
ในกิจกรรม
-รณรงค์ให้ความรู้การใช้ยาให้กับผู้สูงอายุ
-รณรงค์ให้ความรู้เกียวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 13)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,489,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,552,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,552,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 619,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างอํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
2.ตําแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว/เงินเพิมอืนๆ
(ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 741,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.คําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา
2.ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํา
3.ตําแหน่งช่างไฟฟ้า
4.ตําแหน่งคนงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.คําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา
2.ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํา
3.ตําแหน่งช่างไฟฟ้า
4.ตําแหน่งคนงาน

งบดําเนินงาน รวม 907,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดทําเล่มหนังสือ
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ของอบต.
-ค่าธรรมเนียม
-ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างในการแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการกําจัดปลวก
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และรายการอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบทีเกียวข้องกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกนํา รถกระเช้า เครืองสูบนํา เลือยตัดกิงพุ่มไม้ เครืองตัดหญ้า
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ  
และรายการอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 407,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของเครืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กระดาษ 
ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพ์เครืองถ่ายเอกสาร 
และรายการอืนๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ อาทิ ฟิวส์  เทปพันสายไฟ
ปลักไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร์ และ
รายการอืนๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอบ เสียม สิว ขวาน
สว่าน ค้อน เหล็กเส้น ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ คีม
ตะปู และรายการอืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง อาทิ แบตเตอรี ยางนอก 
ตลับลูกปืน และรายการอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง 
สําหรับเครืองจักรในการปฏิบัติงาน รถจักรยานยนต์ 
และรายการอืนๆ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร อาทิ จอบ เสียม พลัว ปุ๋ย ยาเคมี
และรายการอืนๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และรายการอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskett,Removable Didk,Compact Didk,
Dijital Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
-ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และรายการอืนๆ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ บรรไดอลูมิเนียม 
เครืองมือดึงสายไฟ โทรศัพท์ และรายการอืนๆ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ราคาตามสภาพ
ความเหมาะสม ความคงทนของสินค้า
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 1)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง
ราคาเครืองละ 9,500 บาท ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 2)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครืองตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 2 หน้า 2)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติดตําบลสามพระยา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ 
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดกีฬา และรายการอืนๆ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 16)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 16)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัวตําบลสามพระยา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 10)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 10)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 9)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ 
และรายจ่ายอืนๆ(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 22)
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและ
รายได้

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ 
และรายจ่ายอืนๆ ในกิจกรรม
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับไฟฟ้าในครัวเรือน
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกียวกับการสร้างอาชีพเสริม เพิมรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน และกิจกรรมอืนๆทีอยู่ในประเภทเดียวกัน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 9)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการชะอํารวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562 
อุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอชะอํา
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ประจําปี 2562 อุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอชะอํา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําอาหาร ค่าจัดทําอาหารว่าง และเครืองดืม
-ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าป้ายโครงการฯ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์หล่อเทียน 
ค่าจัดซือเทียน และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร (รัชกาลที 10)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการฯ
-ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และการประดับต่กแต่ง
-ค่าเครืองไฟประดับงาน ค่าพลุ
-ค่าเครืองเสียง ค่าจัดทําแท่นพิธี
-ค่าจัดสถานที และค่ารายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการฯ
-ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และการประดับต่กแต่ง
-ค่าเครืองไฟประดับงาน ค่าพลุ
-ค่าเครืองเสียง ค่าจัดทําแท่นพิธี
-ค่าจัดสถานที และค่ารายจ่ายอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาทิ 
ขันนําพลาสติก นําอบไทย แป้งดินสอพอง พวงมาลัยดอกไม้สด
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทัวไป ของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เต้นท์ 
ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าเครืองเสียง เครืองไฟ
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทัวไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอียะห์ซาน
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เต้นท์ 
ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าเครืองเสียง เครืองไฟ
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)
โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทัวไปของมัสยิดดารุซซอรีฮีน 
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี เต้นท์ 
ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าเครืองเสียง เครืองไฟ
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 20)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการฯในรายการ
-ค่าเวที ค่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี 
-ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯพร้อมจ้างเหมาติดตัง
-ค่าป้ายโครงการงานฯ
-ค่าของขวัญของรางวัลสําหรับกิจกรรมและการแสดงบนเวที
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 14)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 50,000 บาท
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
(To Be Number 1)ให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 
เป็นเงิน 40,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถินของโรงเรียน
ในเขตพืนทีตําบลสามพระยา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน
ของโรงเรียน ในเขตพืนทีตําบลสามพระยา จํานวน 5 โรงเรียน 
อุดหนุนให้กับ
1.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ จํานวน 20,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 20,000 บาท
3.โรงเรียนบ้านอ่างหิน จํานวน 20,000 บาท
4.โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จํานวน 20,000 บาท
5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 20,000
 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถินงานพระนครคีรีเมืองเพชร 
ครังที 33 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิน
งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครังที 33 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 อุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอชะอํา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอํานาจหน้าที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าสํารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 18)
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การวางผังเมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที 1 หน้า 18)

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ อาทิ 
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
และรายการอืนๆ
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งบลงทุน รวม 4,900,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขยายเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน  หมู่ที 1 บ้านสามพระยา จํานวน 398,000 บาท
ตังงบประมาณไว้  398,000.-บาท  
โดยทําการเดินสาย Dropwire 2 x1.5 SQ mm.  
ยาว 5,000 เมตรลําโพงฮอร์น เครืองขยายเสียง
เพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 1,500 วัตต์ 
จํานวน 1 เครือง พร้อมอุปกรณ์  ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 10)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 บ้านหนองโสน จํานวน 498,000 บาท
ตังงบประมาณไว้ 498,000.- บาท 
โดยทําการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 160 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร  เริมจากบ้านนายด้วง  เมฆฉาย 
ถึงถนนลาดยางหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 2 )
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 6 บ้านอ่างหิน จํานวน 490,000 บาท
ตังงบประมาณไว้ 490,000.- บาท  
โดยทําการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
792 ตารางเมตร  เริมจากซอยบ้านมาดามใหญ่ โยฮันเซ่น 
ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ อินทอง ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 2)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7 บ้านเขากระปุก
พัฒนา

จํานวน 490,000 บาท

ตังงบประมาณไว้ 490,000.- บาท  
โดยทําการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 198 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร  ซอย 4  
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ               
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 3)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 8 บ้านโครงการ
พัฒนา

จํานวน 493,000 บาท

ตังงบประมาณไว้ 493,000.- บาท  
โดยทําการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 195 เมตร ขยายทางเชือม 18 ตารางเมตร  
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 798 ตารางเมตร  
เริมจากศูนย์รับนํานมดิบไทย-พุทธ ถึงบ้านนายวิฑูรย์  เหลาะหลง  
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 3 )
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 5 บ้านหนองโสน จํานวน 499,000 บาท
ตังงบประมาณไว้ 499,000.- บาท 
โดยทําการปรับปรุงถังเหล็กเก็บนําทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จํานวน 1 ชุด 
วางท่อจ่ายนําประปา ท่อ PE 80 PN6 
ขนาด 90 มม. ยาว 810 เมตร ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 7 )
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที 4 บ้านหนองข้าวนก จํานวน 497,000 บาท
ตังงบประมาณไว้ 497,000.- บาท  
โดยทําการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร 
พร้อมกิงเดียว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
โคมไฟฟ้า 250W HPS พร้อมอุกรณ์ จํานวน 8 ชุด               
และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA  
เริมจากแยกบ้านหนองข้าวนก ถึงทีสาธารณะหมู่บ้าน 
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 7)
โครงการระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านช้างแทงกระจาด จํานวน 1,042,000 บาท
ตังงบประมาณไว้  1,042,000.-บาท  
โดยทําการก่อสร้าง ถังเหล็กเก็บนําทรงแชมเปญ 
ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร จํานวน 1 ชุด 
วางท่อเมนจ่ายนํา PVC ชัน 13.5 ศก. 3 นิว 
ยาว 480 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า  
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 6)
โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านดอนมะกอก จํานวน 493,000 บาท
ตังงบประมาณไว้ 493,000.- บาท  
โดยทําการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ชัน 3 มอก. 
ขนาด 1.00 เมตร ยาว 110  เมตร  พร้อมบ่อพักคอนกรีต 
เริมจากบ้านนายกรุง  พรมเชือ ถึงบ้านนายอําไพ  พูลสวัสดิ 
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติมครังที 2 หน้า 7)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฯ
-ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
รายการอืนๆ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 985,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาบริการ อาทิ ค่าจ้างในการแบกหามสัมภาระ
ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าแรงงานในการดูแลทรัพย์สิน
และค่าใช้จ่ายรายการอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองจ่ายสารคลอรีน จัดซือสารส้ม 
จัดซือคลอรีน และรายการอืนๆ สําหรับระบบประปาตําบลสามพระยา
และระบบประปาหมู่บ้านที อบต.รับถ่ายโอน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับระบบประปาตําบลสามพระยา
และระบบประปาหมู่บ้านที อบต.รับถ่ายโอน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,842,644 บาท
งบกลาง รวม 9,842,644 บาท
งบกลาง รวม 9,842,644 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 147,508 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของค่าจ้างทุกเดือน
ให้กับพนักงานจ้าง อบต.สามพระยาทุกคน อัตราร้อยละ 5
ในส่วนของนายจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81 ลว 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,158,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน จําแนกตามรายการ
ต่อไปนี
1.ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 389 รายๆละ 600บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,800,800 บาท
2.ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 161 รายๆละ 700บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,352,400 บาท
3.ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 86 รายๆละ 800บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 825,600บาท
4.ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 15 รายๆละ 1,000บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,180,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการเป็นรายเดือน จํานวน 123 ราย
รายละ 800 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,180,800 บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10 ราย 
รายละ 500 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 60,000 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และจําเป็น กรณีภัยพิบัติต่างๆ 
อาทิ วาตภัย  ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอืนๆ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 88,236 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 207,300 บาท
เพือจ่ายเป็นการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ทีมท 0805.5/ว 29
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และที มท 0808.5/ว 30 
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
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