
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา

อําเภอ ชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,619,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,929,690 บาท

งบบุคลากร รวม 5,634,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนรายเดือนนายก อบต.อัตราเดือนละ 20,400 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
-คาตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
-คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,209,600 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จํานวน 14 อัตรา
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,209,600 บาท

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 331,200 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.อัตราเดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
-คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.
อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,408,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,235,470 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงปลัด อบต.
2.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
3.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
4.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
5.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
6.ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
7.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ
(ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)ให้กับ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
และ/หรือผู้มีสิทธิได้รับ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินประจําตําแหนงปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 931,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.นักการภารโรง 1 อัตรา
2.ยาม 1 อัตรา
3.คนงาน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.นักการภารโรง 1 อัตรา
2.ยาม 1 อัตรา
3.คนงาน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
เจ้าหน้าที่ อปพร. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบในการปฏิบัติ
งานราชการในหน้าที่ที่เป็นประโยชนตอ อปท.

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับบุคลากรในสังกัด
ในการสํารวจข้อมูลสัตวขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัชบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน
ตัวละ 3 บาท สํารวจปีละ 2 ครั้ง สงข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น(ครั้งแรกเดือนธันวาคม และ
ครั้งที่ 2เดือนมิถุนายน )
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน ลูกจ้าง
ในการปฏิบัติงานราชการ ในรายการโครงการอื่นๆ

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ผู้บริหาร และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้สอย รวม 1,355,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบัญญัติตางๆ ของ อบต.
-คาธรรมเนียม 
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพรและรายการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท
(ไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ผานมา)
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ เป็นเงิน 5,000 บาท
-คารับรอง คาใช้จายในการจัดงานตางๆซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ และคาใช้จายอื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับการจัดงานกิจกรรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล สําหรับการจัดงาน
กิจกรรมตางๆตามความจําเป็นและความเหมาะสม

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิได้เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสร้าง พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินหรือ
พัฒนาระบบตางๆ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการเดินทาง
ไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งท้องถิ่น
และเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ชอดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าที่ระลึก
พวงมาลา สําหรับพิธีการตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น สําคัญ
และเหมาะสม

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ และ
คาลงทะเบียนตางๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

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

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 73)

โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการ
โครงการกิจกรรม ตอไปนี้
-โครงการธนาคารขยะ
-โครงการขยะเป็นศูนย (0)
-โครงการ Big Cleanning Day
-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และโครงการ
กิจกรรมอื่นๆที่เข้าลักษณะการจัดการขยะชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 69)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราช
ดําริในสถานศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และโครงการสานตอฯใน
รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-กิจกรรมประชาสัมพันธ เชิญชวนและอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ
-การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า57)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันทของคนใน
ชาติ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการ
โครงการกิจกรรม อาทิ กิจกรรมพิทักษรักษา ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว  และเป็นศูนยรวมใจคนไทย
ทั้งชาติ ภายใต้กิจกรรมตอไปนี้
-กิจกรรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชน
-กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ
-จัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น
-การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี
ของประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆที่เข้าลักษณะโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า73)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 73)

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาที่พัก คาของที่ระลึก คาจ้างเหมารถ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการกิจกรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า73)

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาที่พัก คาของที่ระลึก คาจ้างเหมารถ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการกิจกรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า73)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องรับ-สงเอกสาร (แฟกซ)
-คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 429,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร 
ธงชาติ ธงตราอักษรพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 
และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ ฟิวส เทปพันสายไฟ 
ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน เบรกเกอร และรายการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ น้ํายาทําความสะอาด
พื้นสํานักงาน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา น้ายาล้างจาน ไม้กวาด 
แปรง ไม้ถูพื้น และรายการรายจายอื่นๆที่ต้องจัดซื้อ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ตลับลูกปืน และรายการรายจายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้า และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ย ยาเคมี 
ยาฆาแมลง และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นกระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร ป้ายโฆษณา 
ป้ายประชาสัมพันธ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาชนิดตางๆ อาทิ ตะกร้อ 
ฟุตบอล ฟุตซอล แบตมินตัน วอลเลยบอล บาสเกตบอล 
ตาขาย และรายการอื่นๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้ออุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskett,Removabel Didk,Compact Didk,Dijitai Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
-ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และรายการอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามพระยา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการ อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามพระยา

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาอากร คาดวงตราไปรณีย และรายการอื่น
ในการจัดสงเอกสารงานราชการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาบริการอินเตอรเน็ตพร้อมคาโทรศัพท
ผานระบบ IP PHONE

งบลงทุน รวม 44,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 27,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI Lumens รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด
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จัดซื้อจอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรแบบขาตั้ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
แบบขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม100 นิ้ว รายละเอียดงานตาม
ความเหมาะสม

งานบริหารงานคลัง รวม 2,255,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,466,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,466,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 933,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ 
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ
(ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)ให้กับ
พนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง
3.ตําแหนงที่มีการโอนย้ายดํารงตําแหนงแทนตามแผนอัตรากําลัง
ของ อบต.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 789,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อให้แกพนักงานสวนตําบล 
และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบัญญัติตางๆ ของ อบต.
-คาธรรมเนียม 
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพรและรายการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการเดินทาง
ไปราชการ และรายการอื่นๆให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกําหนดให้เบิกได้

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ
และคาลงทะเบียนตางๆ และรายการอื่นๆตามที่ระเบียบเกี่ยวข้อง
กําหนดให้เบิกได้

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียม/คาถายเอกสาร
-คาวัสดุุอุปกรณ
-คาจ้างเหมาภาคสนาม และรายการอื่นๆในการดําเนินการโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 74)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องรับ-สงเอกสาร (แฟกซ)
-คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพ
เครื่องถายเอกสาร ธงชาติ ธงตราอักษรพระมหากษัตริย 
พระบรมวงศานุวงศ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ ฟิวส 
เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า 
ไมโครโฟน เบรกเกอร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี
คาตีพิมพ แผนป้ายประชาสัมพันธ และรายการอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้ออุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskett,Removabel Didk,Compact Didk,
Dijitai Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
-ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และรายการอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณีย คาจัดสงไปรษณียในการจัดสง
เอกสารของทางราชการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งศูนยความปลอดภัยทางท้องถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน
-คาเชาเต้นท
-คาเชาเก้าอี้พร้อมโต๊ะ
-คาเชาไฟฟ้าสองสวาง
-คาจัดเตรียมสถานที่พร้อมป้ายโครงการและคาใช้จายรายการอื่นๆ
(คาตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่เบิกจายจาก
เงินหมวดคาตอบแทนฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 67)

โครงการตั้งศูนยความปลอดภัยทางท้องถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน
-คาเชาเต้นท
-คาเชาเก้าอี้พร้อมโต๊ะ
-คาเชาไฟฟ้าสองสวาง
-คาจัดเตรียมสถานที่พร้อมป้ายโครงการและคาใช้จายรายการอื่นๆ
(คาตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่เบิกจายจาก
เงินหมวดคาตอบแทนฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 67)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.
ชรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.สามพระยา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 67)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,887,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,094,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,094,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,029,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
3.ตําแหนงครู
4.ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษาฯ อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 909,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จํานวน 3 อัตรา
2.ตําแหนงผู้ชวยธุรการ (มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงแมบ้าน จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงคนงาน จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)จํานวน 3 อัตรา
2.ตําแหนงผู้ชวยธุรการ (มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงแมบ้าน จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงคนงาน จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,383,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบัญญัติตางๆ ของ อบต.
-คาธรรมเนียม 
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพรและรายการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง คาใช้จายในการจัดงานตางๆซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ และคาใช้จายอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และอื่นๆตามที่ระเบียบกําหนดให้
เบิกจายได้

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ
และคาลงทะเบียนตางๆตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องรับ-สงเอกสาร (แฟกซ)
-คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,286,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพ
เครื่องถายเอกสาร ธงชาติ ธงตราอักษรพระมหากษัตริย 
พระบรมวงศานุวงศ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,254,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) รายหัวๆละ 7.37 บาท
ทั้งหมดจํานวน 630 คน 
(ตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 ของแตละสภถานศึกษา)ดังนี้
1.โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล จํานวน 280 วัน
2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 280 วัน
3.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด จํานวน 260 วัน
4.โรงเรียนบ้านอางหิน จํานวน 260 วัน
5.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 260 วัน
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8 จํานวน 260 วัน
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4 จํานวน 260 วัน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้ออุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskett,Removabel Didk,Compact Didk,Dijitai Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
-ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และรายการอื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,410,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,410,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการ ดังนี้
1.โครงการคายวิทยาศาสตร ประจําปี 2563 เป็นเงิน 40,000 บาท
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)
2.โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจําปี 2563 
เป็นเงิน 30,000 บาท อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านอางหิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)
3.โครงการคายศิลปะต้านยาเสพติด ประจําปี 2563 
เป็นเงิน 40,000 บาท อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้านยาเสพติด
(คายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด) เป็นเงิน 50,000 บาท
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
5.โครงการสงเสริมอาชีพสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา จํานวน 5 โรงเรียนๆละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาทอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด
โรงเรียนบ้านอางหิน โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศูนยเครือขาย
ห้วยทรายเหนือ-สามพระยา จํานวน 72,000 บาท อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนบ้านอางหิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 1,028,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
รายหัวคนละ 20 บาท จํานวน 257 คน เป็นเงิน 1,028,000 บาท
ฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
1.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด จํานวน 200 วัน
2.โรงเรียนบ้านอางหิน จํานวน 200 วัน
3.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 200 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 425,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,340 บาท

ค่าใช้สอย รวม 395,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขนมไทยกับภูมิปญญาท้องถิ่นไทยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการโภชนาการสมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการยิ้มสดใสฟนแข็งแรง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 383,340 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนสําหรับคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี รายการคาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการให้กับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จํานวน 55 คนๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน 93,500 บาท
1.1ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
1.2ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
2.เงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ในรายการ
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ให้กับ
2.1ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
2.2ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
ทั้ง 2 แหง จํานวน 18 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 20,340 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 269,500 บาท ให้กับ
3.1ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
3.2ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ 
น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา ถังน้ํา
น้ํายาล้างจาน ไม้กวาด แปรง ไม้ถูพื้น และรายการรายจายอื่นๆ
ที่ต้องจัดซื้อ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยาหมูที่ 8
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันเกษตรสามพระยา
อุดหนุนให้กับวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเพชรบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลสามพระยา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ํายาเคมี คาทรายอะเบท
-คาจ้างเหมาแรงงานพนหมอกควัน
-คาน้ํามันเชื้อเพลิงเติมเครื่องพนหมอกควัน และผสมน้ํายาเคมี
และคาใช้จายรายการอื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัชบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เป็นคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด 
ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนสัตวที่สํารวจไว้ และคาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นๆ
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลว 5 ก.ค.61 
และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 62)
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการให้กับหมูบ้าน จํานวน 8 หมูบ้าน
หมูละ 20,000 บาทกําหนดทําอยางน้อยหมูบ้านละ 3 โครงการ
(ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2027 ลว 5 ก.ค.2561
และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562)
เป็นคาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
คาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า62)

โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาวะทางเพศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 62)

โครงการสงเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรม
-รณรงคให้ความรู้การใช้ยาให้กับผู้สูงอายุ
-รณรงคให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดตอและโรคไมติดตอตางๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,701,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,706,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,706,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 756,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
2.ตําแหนงนายชางโยธา ปง/ชง
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ
(ตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงนายชางโยธา ปง/ชง
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้อํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตรเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 758,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
3.ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
1.พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
2.ตําแหนงชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงคนงาน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/และหรือเงินเพิ่มอื่น 
ตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
3.ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
1.พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
2.ตําแหนงชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงคนงาน

งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลมหนังสือ 
ระเบียบ ข้อบัญญัติตางๆ ของ อบต.
-คาธรรมเนียม 
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ 
คาบริการกําจัดปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพรและรายการอื่นๆ

วันที่พิมพ : 11/9/2562  10:33:10 หน้า : 26/42



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ
และคาลงทะเบียนตางๆตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้า เครื่องสูบน้ํา เลื่อยตัดกิ่งพุมไม้ 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ 
-คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หมึกพิมพ
เครื่องถายเอกสาร  และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ ฟิวส 
เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน 
เบรกเกอร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆอาทิ จอบ เสียม สิ่ว ขวาน
สวาน ค้อน เหล็กเส้น ทินเนอร ไม้ตางๆ สี ปูนซีเมนต
หิน ทราย อิฐ คีม ตะปู และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน และรายการรายจายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้า เครื่องตัดหญ้า
เลื่อยตัดกิ่งพุมไม้ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ย ยาเคมี 
ยาฆาแมลง และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นกระดาษ กระดานเขียนโปสเตอร ป้ายโฆษณา 
ป้ายประชาสัมพันธ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้ออุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskett,Removabel Didk,Compact Didk,
Dijitai Video,Flah Drive)
-เทปบันทึกข้อมูล
-หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
-ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และรายการอื่นๆ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ บรรไดอลูมิเนียม
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 11/9/2562  10:33:10 หน้า : 28/42



งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ลิ้นชัก) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็ุ่บเอกสาร แบบลิ้นชัก10 - 15 ชั้น
จํานวน 1 ใบ รายละเอียดการจัดซื้อตามความเหมาะสม

งานสวนสาธารณะ รวม 496,000 บาท
งบลงทุน รวม 496,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 496,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 4 บ้านหนองข้าวนก จํานวน 496,000 บาท

โครงการปรับปรุงที่สาธารณประโยชน หมูที่ 4 บ้านหนองข้าวนก
ตั้งงบประมาณไว้  496,000.-บาท  โดยทําการล้อมรั้ว
สาธารณประโยชน ยาว 900 เมตร พร้อมปรับพื้นที่  
(ตอเนื่อง)  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 103  หน้า 56)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 203,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 183,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ/กีฬาต้านยาเสพติดตําบลสามพระยา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ 
คาชุดกีฬาและรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า59)

โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัวตําบลสามพระยา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า59)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า58)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า58)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมูบ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า74)
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โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าในครัวเรือน
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ลดรายจายในครัวเรือน และกิจกรรมอื่นที่อยูในประเภทเดียวกัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า57)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอํารวมใจเสริมสร้างพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 
กิจกรรมชะอํารวมใจเสริมสร้างพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้ 66 )

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 
กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี)อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้ 66 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคายพุทธบุตร-พุทธธรรม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม 
คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ  
คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า72)

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม
คาป้ายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณหลอเทียน เทียนพรรษา
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า72)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ในหลวง รัชกาลที่ 10

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า72)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า71)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า72)

โครงการวันพอแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า71)

โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุ คาอุปกรณ 
อาทิ ขันน้ําพลาสติก น้ําอบไทย แป้งดินสอพอง 
พวงมาลัยดอกไม้สด และคาใช้จายรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า71)

โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน 
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ เต้นท เก้าอี้
คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง เครื่องไฟ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะหซาน
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ เต้นท เก้าอี้
คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง เครื่องไฟ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)
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โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไปของมัสยิดดารุซซอรีฮีน 
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ เต้นท เก้าอี้
คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง เครื่องไฟ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม และคาใช้จายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นดําเนินการโครงการฯในรายการ
-คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเวที คาเชาโต๊ะ เต้นท เก้าอี้
คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง เครื่องไฟ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม 
-คาป้ายประชาสัมพันธโครงการฯพร้อมติดตั้ง
-คาของขวัญของรางวัลสําหรับกิจกรรมและการแสดงของเด็ก
และคาใช้จายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 63)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 50,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 63)

โครงการทูบีนัมเบอรวัน (To Be Number 1) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการทูบีนัมเบอรวัน 
(To Be Number 1)ให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
เป็นเงิน 40,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 63)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา )
จํานวน 5 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท
1.โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล 
2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี 
3.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 
4.โรงเรียนบ้านอางหิน 
5.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563 อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 68)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการ
-คาสํารวจ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายรายการอื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 46)

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การวางผังเมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 46)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,553,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆอาทิไฟฟ้าสาธารณะ
ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
และรายการอื่นๆ

วันที่พิมพ : 11/9/2562  10:33:10 หน้า : 36/42



งบลงทุน รวม 4,453,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,453,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา จํานวน 500,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  500,000.-บาท  โดยทําการขยายไหลทาง 
กว้าง 2 เมตร ยาว 360 เมตร ขยายทางเชื่อม 20 ตารางเมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 740 ตารางเมตร  เริ่มจากมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะหซาน
ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ (เพิ่ม 2 เมตร)  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 134  หน้า 44)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง  หมูที่ 5 บ้านหนองโสน จํานวน 498,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  498,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 3 - 4 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 2,200 
ตารางเมตร  พร้อมวางทอระบายน้ํา  เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท 
ถึงที่ดิน นายชัยรัตน ทรัพยมา พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 32  หน้า 35)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 บ้านสามพระยา จํานวน 495,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  495,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา 812 ตารางเมตร  ซอยมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 58  หน้า 37)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด จํานวน 498,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  498,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
ขยายทางเชื่อม 20 ตารางเมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 
770 ตารางเมตร  ซอยบ้านผู้ใหญ หมูที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 69  หน้า 39)

วันที่พิมพ : 11/9/2562  10:33:10 หน้า : 37/42



โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3 บ้านดอนมะกอก จํานวน 495,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  495,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หรือพื้นที่
ไมน้อยกวา 812 ตารางเมตร  เริ่มจากถนนข้างสหกรณถึง
ตลาดนัดช้างแทงกระจาด  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 76  หน้า 39)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 4 บ้านหนองข้าวนก จํานวน 483,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  483,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
ขยายทางเชื่อม 30 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 
790 ตารางเมตร  เริ่มจากถนนบ้านหนองข้าวนก 
ถึงบ้านนายชู  นกขุนทอง  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 84  หน้า 40)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 5 บ้านหนองโสน จํานวน 493,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  493,000.-บาท  โดยทําการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 790 ตารางเมตร  เริ่มบ้านนายด้วง  เมฆฉาย  
ถึงถนนลาดยางหลังมอศิลปากร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 93  หน้า 41)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6 บ้านอางหิน จํานวน 498,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  498,000.-บาท  โดยทําการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
ขยายทางเชื่อม 20 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 780 ตารางเมตร  
เริ่มจากทางเข้าสนามยิงปืนหุบสบู(ตอเนื่อง)  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 103  หน้า 42)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมูที่ 7 บ้านเขากระปุก
พัฒนา

จํานวน 493,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  493,000.-บาท  โดยทําการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 790 ตารางเมตร  ซอย 6 (ตอเนื่อง)  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 115  หน้า 43)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 70)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 71)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 930,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ 
คาบริการกําจัดปลวก
-คาแรงงานในการดูแลทรัพยสินและคาใช้จายรายการอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน จัดซื้อสารส้ม
จัดซื้อคลอรีน และรายการอื่นๆ สําหรับระบบประปาตําบล
สามพระยา และระบบประปาหมูบ้านตามที่ อบต.รับถายโอน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับระบบประปาตําบลสามพระยา
และระบบประปาหมูบ้านที่ อบต.รับโอน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,637,690 บาท

งบกลาง รวม 9,637,690 บาท
งบกลาง รวม 9,637,690 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของคาจ้างทุกเดือน
ให้กับพนักงานจ้าง อบต.สามพระยาทุกคน อัตราร้อยละ 5
ในสวนของนายจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 
ลว 22 ม.ค.2557 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 และ
หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81
ลว 10 ก.ค.2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลว 24 ธ.ค.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,480,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน จําแนกตามรายการ
ตอไปนี้
1.ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 413  รายละๆ 600 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  2,973,600 บาท
2.ชวงอายุ 70-79ปี จํานวน 163รายละๆ 700 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน1,369,200 บาท
3.ชวงอายุ 80-89ปี จํานวน 96 รายละๆ 800 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 921,600 บาท
4.ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 18รายละๆ 1,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,305,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นรายเดือน จํานวน 136 ราย
รายละ 800 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 1,305,600 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 10 ราย
รายละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 60,000 บาท

สํารองจาย จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน และจําเป็น กรณีภัยพิบัติตางๆ
อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืุ้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 88,360 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 226,190 บาท

เพื่อจายเป็นการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0805.5/ว29 ลว 12 ก.ค.2560 และที่ มท 0808.5/ว30
ลว 12 ก.ค.2560 
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