
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันหลักสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที 

ปีงบประมาณ พ.ศ
.2562

88,236

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 147,508

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,158,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,300

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,180,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 741,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันหลักสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที 

ปีงบประมาณ พ.ศ
.2562

88,236

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 147,508

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,158,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,300

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,180,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอืน 331,200 331,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,209,600 1,209,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 767,000 1,196,900 2,705,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 114,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000 175,000 391,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 619,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 240,000 280,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล สําหรับ
การจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึงมิได้เพือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ทีดิน และสิงก่อสร้าง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป หรือเลือกตัง
ท้องถิน
ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ช่อดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 811,680 2,941,250 4,371,930

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 65,000 90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

74,000 74,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 70,000 600,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 2,000 25,000 27,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล สําหรับ
การจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

10,000 10,000

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึงมิได้เพือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ทีดิน และสิงก่อสร้าง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 50,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป หรือเลือกตัง
ท้องถิน

400,000 400,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ช่อดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 30,000 110,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.สัญจร 
/อบต.พบประชาชน

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน
โครงการขนมไทยกับ
ภูมิปัญญาท้องถินไทย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์/กีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลสาม
พระยา

40,000

โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 150,000

โครงการจัดทําแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอํานาจหน้าที

10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและโครงการส่ง
เสริมสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ/ส่ง
เสริมสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและขยายผลพระ
ราชดําริในสถานศึกษา

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปพร.
ชรบ. คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต
.สามพระยา
โครงการตังศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวันขึนปี
ใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.สัญจร 
/อบต.พบประชาชน 5,000 5,000

โครงการการจัดการ
ขยะชุมชน 30,000 30,000

โครงการขนมไทยกับ
ภูมิปัญญาท้องถินไทย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000 4,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์/กีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลสาม
พระยา

40,000

โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม 150,000

โครงการจัดทําแนว
เขตการปกครองของ 
อปท.ตามอํานาจหน้าที

10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 80,000 80,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและโครงการส่ง
เสริมสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ/ส่ง
เสริมสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและขยายผลพระ
ราชดําริในสถานศึกษา

20,000 20,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปพร.
ชรบ. คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต
.สามพระยา

90,000 90,000

โครงการตังศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวันขึนปี
ใหม่

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตังศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 10,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ด้าน
การวางผังเมือง

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 45,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 160,000

โครงการพัฒนา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการโภชนาการ
สมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการยิมสดใสฟัน
แข็งแรง

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทร เทพยวรางกูร 
(รัชกาลที 10)

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตังศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 10,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ด้าน
การวางผังเมือง

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกตําบลสามพระยา

90,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 45,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 160,000

โครงการพัฒนา
เยาวชนสุขภาวะทาง
เพศ

10,000

โครงการโภชนาการ
สมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

4,000 4,000

โครงการยิมสดใสฟัน
แข็งแรง 4,000 4,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทร เทพยวรางกูร 
(รัชกาลที 10)

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 140,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค
โครงการส่งเสริม ปรับ
ปรุงแก้ไข อนุรักษ์
ฟืนฟูสิงแวดล้อม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ 
(กิจกรรมป้องกันไฟป่า 
หมอกควัน ปลูกป่า 
ฯลฯ)

40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนา
สตรี และครอบครัว
ตําบลสามพระยา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการบูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
และการประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 140,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 4,000 4,000

โครงการส่งเสริม ปรับ
ปรุงแก้ไข อนุรักษ์
ฟืนฟูสิงแวดล้อม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ 
(กิจกรรมป้องกันไฟป่า 
หมอกควัน ปลูกป่า 
ฯลฯ)

40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนา
สตรี และครอบครัว
ตําบลสามพระยา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการบูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
และการประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนงานด้านสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช 40,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไป ของมัสยิดดารุ้ลมู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอียะ
ห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไปของมัสยิดดารุซซอรี
ฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนา
อาชีพและรายได้

50,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูง
อายุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนงานด้านสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

536,450 536,450

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช 40,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไป ของมัสยิดดารุ้ลมู
ฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอียะ
ห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทัว
ไปของมัสยิดดารุซซอรี
ฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนา
อาชีพและรายได้

50,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูง
อายุ

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต
./การบริหารกิจการทีดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 12,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วัสดุสํานักงาน 35,000

วัสดุอืน 145,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว
จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 3 ตัว 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต
./การบริหารกิจการทีดี

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,000 55,000 298,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000 70,000 117,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 155,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 140,000 150,000

วัสดุกีฬา 90,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 15,000 45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,369,496 1,369,496

วัสดุการเกษตร 3,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 37,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 135,000 185,000

วัสดุอืน 145,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 111,500 111,500

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,000 4,000

ค่าไฟฟ้า 220,000 820,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 16,000 16,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 4,000 4,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 3 ตัว 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว

จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน(มี
ระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 15,000
 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง
จัดซือตู้เหล็กบ้านเลือน 
จํานวน 1 ใบ

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
จัดซือเครืองสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครือง
จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครือง

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครือง

19,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขยายเสียง
ตามสายประจําหมู่บ้าน 
 หมู่ที 1 บ้านสาม
พระยา

398,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว 8,000 8,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน(มี
ระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 15,000
 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง

25,900 25,900

จัดซือตู้เหล็กบ้านเลือน 
จํานวน 1 ใบ 5,500 5,500

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
1 ชุด 4,000 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

จัดซือเครืองสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง

2,500 2,500

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครือง

10,000 10,000

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครือง

5,000 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครือง

19,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขยายเสียง
ตามสายประจําหมู่บ้าน 
 หมู่ที 1 บ้านสาม
พระยา

398,000

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  10:36:03 หน้า : 16/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 5 
บ้านหนองโสน

498,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 6 
บ้านอ่างหิน

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 7 
บ้านเขากระปุกพัฒนา

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 8 
บ้านโครงการพัฒนา

493,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที 5 บ้านหนองโสน

499,000

โครงการไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที 4 
บ้านหนองข้าวนก

497,000

โครงการระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้าน
ช้างแทงกระจาด

1,042,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านดอน
มะกอก

493,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนประเพณีท้องถิน
งานพระนครคีรีเมือง
เพชร 
ครังที 33 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 50,000

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  10:36:03 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 5 
บ้านหนองโสน

498,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 6 
บ้านอ่างหิน

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 7 
บ้านเขากระปุกพัฒนา

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 8 
บ้านโครงการพัฒนา

493,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที 5 บ้านหนองโสน

499,000

โครงการไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที 4 
บ้านหนองข้าวนก

497,000

โครงการระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้าน
ช้างแทงกระจาด

1,042,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3 บ้านดอน
มะกอก

493,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนประเพณีท้องถิน
งานพระนครคีรีเมือง
เพชร 
ครังที 33 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 50,000

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  10:36:03 หน้า : 18/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
ประจําปี 2562

10,000

โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน (To Be Number 
1)

40,000

โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 
ประจําปี 2562

10,000

เงินอุดหนุนค่า
พัฒนาการจัดการ
ศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการ
วันเกษตรสามพระยา
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ระดับอําเภอ 
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ประจําปี 
2562
อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ท้องถินของโรงเรียน
ในเขตพืนทีตําบลสาม
พระยา

100,000

รวม 9,842,644 985,000 80,000 4,970,000 910,000 215,000 2,489,360 315,000

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  10:36:03 หน้า : 19/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
ประจําปี 2562

10,000

โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน (To Be Number 
1)

40,000

โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 
ประจําปี 2562

10,000

เงินอุดหนุนค่า
พัฒนาการจัดการ
ศึกษา

382,000 382,000

เงินอุดหนุนโครงการ
วันเกษตรสามพระยา 50,000 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน

1,112,000 1,112,000

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ระดับอําเภอ 
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ประจําปี 
2562

30,000 30,000

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ท้องถินของโรงเรียน
ในเขตพืนทีตําบลสาม
พระยา

100,000

รวม 5,379,326 130,000 9,413,670 34,730,000

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  10:36:03 หน้า : 20/20


