
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
ระดับท้องถิ่นหรือพื้่นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

88,360

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,320

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,480,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,820

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

226,190

สํารองจ่าย 2,300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,305,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันหลักสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้่นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

88,360

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,320

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,480,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,820

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

226,190

สํารองจ่าย 2,300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,305,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอื่น 331,200 331,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,209,600 1,209,600
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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 (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 758,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

108,000

เงินเดือนพนักงาน 756,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 380,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 909,120 1,320,540 2,987,820

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 56,000 98,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

114,000 198,000 420,000

เงินเดือนพนักงาน 1,029,360 3,168,590 4,954,310

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 30,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

190,000 190,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 12,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 70,000 660,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000 25,000 27,000
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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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล สําหรับ
การจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิได้เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ช่อดอกไม้ และ
พวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000

โครงการ อบต.สัญจร 
/อบต.พบประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล สําหรับ
การจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

10,000 10,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิได้เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 50,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

400,000 400,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ช่อดอกไม้ และ
พวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 30,000 110,000 160,000

โครงการ อบต.สัญจร 
/อบต.พบประชาชน

5,000 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

โครงการการจัดการขยะ
ชุมชน

โครงการขนมไทยกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์/กีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลสาม
พระยา

40,000

โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม

170,000

โครงการจัดทําแนวเขต
การปกครองของ อปท
.ตามอํานาจหน้าที่

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ/ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้พระราช
กรณียกิจและขยายผล
พระราชดําริในสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดการขยะ
ชุมชน

30,000 30,000

โครงการขนมไทยกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,000 3,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์/กีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลสาม
พระยา

40,000

โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม

170,000

โครงการจัดทําแนวเขต
การปกครองของ อปท
.ตามอํานาจหน้าที่

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

400,000 400,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ/ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้พระราช
กรณียกิจและขยายผล
พระราชดําริในสถาน
ศึกษา

15,000 15,000
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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

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

โครงการตั้งศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่

โครงการตั้งศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

5,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การวางผังเมือง

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

90,000 90,000

โครงการตั้งศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่

20,000 20,000

โครงการตั้งศูนย์ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

5,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การวางผังเมือง

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

65,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตําบลสามพระยา

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการพัฒนาเยาวชน
สุขภาวะทางเพศ

10,000

โครงการโภชนาการ
สมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการยิ้มสดใสฟัน
แข็งแรง

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว
ในหลวง รัชกาลที่ 10

60,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

60,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 11/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตําบลสามพระยา

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการพัฒนาเยาวชน
สุขภาวะทางเพศ

10,000

โครงการโภชนาการ
สมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

3,000 3,000

โครงการยิ้มสดใสฟัน
แข็งแรง

3,000 3,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว
ในหลวง รัชกาลที่ 10

60,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

60,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 12/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

60,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 60,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

โครงการส่งเสริม ปรับ
ปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ 
(กิจกรรมป้องกันไฟป่า 
หมอกควัน ปลูกป่า 
ฯลฯ)

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาสตรี 
และครอบครัวตําบล
สามพระยา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา 
ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

60,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 60,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

3,000 3,000

โครงการส่งเสริม ปรับ
ปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ 
(กิจกรรมป้องกันไฟป่า 
หมอกควัน ปลูกป่า 
ฯลฯ)

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาสตรี 
และครอบครัวตําบล
สามพระยา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา 
ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 14/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ทุกระดับ

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการบูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
การประชุมประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

3,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนงานด้านสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 15/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

60,000 60,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ทุกระดับ

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการบูรณาการการ
จัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
การประชุมประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

3,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนงานด้านสาธารณ
สุข

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

383,340 383,340
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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

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

35,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

40,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไป ของมัสยิดดารุ้ลมูฮา
ยีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะ
ห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไปของมัสยิดดารุซซอรี
ฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนา
อาชีพและรายได้

40,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

35,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

40,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไป ของมัสยิดดารุ้ลมูฮา
ยีรีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะ
ห์ซาน
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมประชาชนทั่ว
ไปของมัสยิดดารุซซอรี
ฮีน 
ตําบลสามพระยา

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนา
อาชีพและรายได้

40,000
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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
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูง
อายุ

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต
./การบริหารกิจการที่ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 35,000

วัสดุอื่น 130,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  10:33:50 หน้า : 19/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
อปพร. อสม. และผู้สูง
อายุ

300,000 300,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต
./การบริหารกิจการที่ดี

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 140,000 435,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000 65,000 112,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 150,000

วัสดุกีฬา 90,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 13,000 43,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,254,120 1,254,120

วัสดุการเกษตร 3,000 13,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 32,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 105,000 155,000

วัสดุอื่น 130,000
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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 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร(ลิ้นชัก)

5,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

จัดซื้อจอรับภาพเครื่อง
มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
แบบขาตั้ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่
ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก

496,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านโครงการ
พัฒนา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

112,000 112,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,000 2,000

ค่าไฟฟ้า 220,000 820,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 16,000 16,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร(ลิ้นชัก)

5,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

27,700 27,700

จัดซื้อจอรับภาพเครื่อง
มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
แบบขาตั้ง

8,000 8,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่
ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก

496,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านโครงการ
พัฒนา

500,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองโสน

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านสาม
พระยา

495,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านช้าง
แทงกระจาด

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านดอน
มะกอก

495,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองข้าวนก

483,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองโสน

493,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองโสน

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านสาม
พระยา

495,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านช้าง
แทงกระจาด

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านดอน
มะกอก

495,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองข้าวนก

483,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองโสน

493,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านอ่าง
หิน

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 7 
บ้านเขากระปุกพัฒนา

493,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนประเพณีท้องถิ่น
งานพระนครคีรีเมือง
เพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียน

50,000

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
(To Be Number 1)

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม ชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านอ่าง
หิน

498,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 7 
บ้านเขากระปุกพัฒนา

493,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนประเพณีท้องถิ่น
งานพระนครคีรีเมือง
เพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียน

50,000

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
(To Be Number 1)

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม ชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติด อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

10,000

เงินอุดหนุนค่า
พัฒนาการจัดการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการวัน
เกษตรสามพระยา

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของ
โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสาม
พระยา

100,000

รวม 9,637,690 930,000 70,000 4,573,000 990,000 203,000 3,197,520 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติด อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

10,000

เงินอุดหนุนค่า
พัฒนาการจัดการศึกษา

382,000 382,000

เงินอุดหนุนโครงการวัน
เกษตรสามพระยา

50,000 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน

1,028,000 1,028,000

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของ
โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสาม
พระยา

100,000

รวม 5,362,940 130,000 10,184,850 35,619,000
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