
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา

อําเภอ ชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,399,650 บาท

งบบุคลากร รวม 5,887,450 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 นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 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
-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จํานวน 14 อัตรา
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 1,209,600 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,661,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,346,930 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน 
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงปลัด อบต. 
2.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
3.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
4.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
5.ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
6.ตําแหนงนักวิเคราะห ปก/ชก
7.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
และ/หรือตําแหนงที่มีการโอน/ย้าย ยุบ/เพิ่ม ดํารงตําแหนง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง ของอบต.

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ
(ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)ให้กับ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
และ/หรือตําแหนงที่มีการโอนย้าย กําหนดยุบ/เพิ่ม
ตามกรอบแผนอัตรากําลังของ อบต.

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 อัาตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,056,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต(ทักษะ) 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.นักการภารโรง 1 อัตรา
2.ยาม 1 อัตรา
3.คนงาน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
และ/หรือตําหนงที่มีการกําหนดยุบ/เพิ่ม ตามกรอบอัตรา
แผนกําลังของ อบต.

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต(ทักษะ) 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.นักการภารโรง 1 อัตรา
2.ยาม 1 อัตรา
3.คนงาน 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
และ/หรือตําแหนงที่มีการกําหนดยุบ/เพิ่ม
ตามกรอบแผนอัตรากําลังของ อบต.
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งบดําเนินงาน รวม 2,385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ อปพร.บุคคลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบในการปฏิบัติ
งานราชการในหน้าที่ที่เป็นประโยชนตอ อปท.

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้กับพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ ภายใต้หลักเกณฑระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ผู้บริหาร และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้สอย รวม 1,484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติตางๆของ อบต.
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพร และรายการอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เป็นเงิน 10,000 บาท (ไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปี
ที่ผานมา)
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 5,000 บาท
-คารับรอง คาใช้จายในการจัดงานตางๆซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ และคาใช้จายอื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัล สําหร้บการจัดงานกิจกรรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล  หรือเงินรางวัล สําหรับ
การจัดงาน กิจกรรมตางๆตามความจําเป็นและความเหมาะสม

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่ง
มิได้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสร้าง 
พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.และผู้ที่มีสิทธิ
เบิกได้ 

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งท้องถิ่น
และเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ชอดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ชอดอกไม้
กระเช้าที่ระลึก พวงมาลา สําหรับพิธีการตามวาระโอกาส
ที่จําเป็น สําคัญและเหมาะสม
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คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ 
และคาลงทะเบียนตางๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

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

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

โครงการการจัดการขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการโครงการกิจกรรม ตอไปนี้
-โครงการธนาคารขยะ
-โครงการขยะเป็นศูนย (0)
-โครงการ Big Cleanning Day
-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และ
โครงการกิจกรรมอื่นๆที่เข้าลักษณะการจัดการขยะชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 69)

โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ/สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและขยายผลพระราชดําริในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สําหรับกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และโครงการ
สานตอฯของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
-กิจกรรมประชาสัมพันธ เชิญชวนและอํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ
-การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 57)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการกิจกรรม อาทิ  กิจกรรมพิทักษรักษา 
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่หยึดเนี่ยว และ
เป็นศูนยรวมใจคนไทยทั้งชาติ ภายใต้กิจกรรมตอไปนี้
-กิจกรรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชน
-กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ
-จัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น
-การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างควาามรัก
ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เข้าลักษณะโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 73)

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จํานวน 15,000 บาท

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

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
งาน อบต./การบริหารกิจการที่ดี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาของที่ระลึก คาจ้างเหมารถ และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 73)
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 
อสม. และผู้สูงอายุ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาของที่ระลึก คาจ้างเหมารถ และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 73)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ อาทิ รถยนต รถจักรยานยนต
เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับสงเอกสาร(แฟกซ)
-คาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 434,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
หมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร ธงชาติ ธงตราอักษรประจํา
พระองคพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆอาทิ ฟิวส ปลั๊กไฟ
 ไมโครโฟน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ น้ํายาล้างจาน
น้ํายาทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้กวาด
แปรงขัดพื้น ไม้ถูพื้น และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะขนสง อาทิ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต
รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้า และรายการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ย ยาเคมี
ยาฆาแมลง และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาน กระดานเขียนโปสเตอร
ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาชนิดตางๆ อาทิ
ตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล แบตมินตัน วอลเลยบอล
ตาขาย เสาอากาศ และรายการอื่นๆตามประเภทการเลนกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการ อบต.และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่พิมพ : 29/8/2563  13:23:01 หน้า : 10/49



คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรณีย คาอากร คาดวงตราไปรษณีย และ
รายการอื่นในการจัดสงเอกสารงานราชการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาบริการอินเตอรเน็ตพร้อม
คาโทรศัพทผานระบบ IP PHONE

งบลงทุน รวม 100,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนงนายก อบต. จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนงนายก จํานวน 1 ตัว
ราคาตลาดตามความเหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับห้องนายก อบต.และรองนายก อบต.
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
รายการที่ 10.6 (10.6.3)

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา หมู 9 หน้า 10
ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง พร้อมแทนตั้งรองฐาน สําหรับงานพิธี 
งานพิธีทางสถาบัน พระมหากษัตริย ตามราคาตลาด
ที่มีความสวยงาม เหมาะสม และมีความคงทน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (รายการที่ 50)

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี 
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ .0023.3/ว 18130
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 75)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,447,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,491,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,491,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 935,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
และ/หรือตําแหนงที่มีการโอนย้าย กําหนดยุบ/เพิ่มตามกรอบ
แผนอัตรากําลังของ อบต.
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ
(ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง) ให้กับ
พนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง
และ/หรือตําแหนงที่มีการโอน/ย้าย การกําหนดใหม ยุบ/เพิ่ม
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง ของอบต.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธรุการ
และ/หรือตําแหนงที่มีการกําหนดใหม ยุบ/เพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังของ อบต.

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
2.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
และ/หรือตําแหนงที่กําหนดใหม ยุบ/เพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังแผนอัตรากําลังของ
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งบดําเนินงาน รวม 916,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบล
และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และ/หรือผู้มีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติตางๆของ อบต.
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพร และรายการอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ 
และคาลงทะเบียนตางๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรม/คาถายเอกสาร
-คาวัสดุอุปกรณ
-คาจ้างเหมาภาคสนาม และรายการอื่นๆในการดําเนินการ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 74)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
หมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆอาทิ ฟิวส ปลั๊กไฟ
เทปพันสายไฟ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาน กระดานเขียนโปสเตอร
ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ  และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณีย คาจัดสงไปรษณียในการจัดสง
เอกสารของทางราชการ

งบลงทุน รวม 40,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ขนาด 120 ซม.
มีลิ้นชักข้าง จํานวน 1 ตัว 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร (รายการที่ 8)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (รายการที่ 43)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งศูนยความปลอดภัยทางถนน (สปถ.อปท.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม ในการจัดสถานที่
พร้อมรื้อถอน คาเชาเต้นท โต๊ะ เก้าอี้ คาเชาไฟสองสวาง
คาจัดเตรียมสถานที่พร้อมป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ
(คาตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เบิกจายจาก
เงินหมวดคาตอบแทนฯ) โครงการตอไปนี้
1.โครงการตั้งศูนยความปลอดภัยทางท้องถนนในชวงเทศกาล
ปีใหม
2.โครงการตั้งศูนยความปลอดภัยทางท้องถนนในชวงเทศกาล
วันสงกรานต
3.และ/หรือโครงการอื่นตามนโยบายของรัฐ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 67)

วันที่พิมพ : 29/8/2563  13:23:01 หน้า : 17/49



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ตําบลสามพระยา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาจัดสถานที่
คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และรายการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการตอไปนี้
1.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
อปพร. ชรบ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง อบต. ฯลฯ
2.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 67)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,909,490 บาท

งบบุคลากร รวม 2,046,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,046,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 981,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาฯ อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ปก/ชก
3.ตําแหนงครู
4.ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก
และ/หรือตําแหนงที่มีการโอน/ย้าย กําหนดใหม ยุบ/เพิ่ม
ตามกรอบแผนอัตรากําลังของ อบต.
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 950,000 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
และ/หรือตําแหนงที่กําหนดใหม เพิ่ม/ยุบ ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังของ อบต.

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 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
และ/หรือตําแหนงที่กําหนดใหม เพิ่ม/ยุบ ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังของ อบต.

งบดําเนินงาน รวม 1,425,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติตางๆของ อบต.
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพร และรายการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง คาใช้จายในการจัดงานตางๆซึ่งเป็น
วันสําคัญของทางราชการ และคาใช้จายอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ 
และคาลงทะเบียนตางๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด

วันที่พิมพ : 29/8/2563  13:23:01 หน้า : 20/49



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องรับสงเอกสาร(แฟกซ)
-คาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,328,950 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
หมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,295,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)รายหัวๆละ 7.37  บาท
ทั้งหมดจํานวน 651 คน
(ตามฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.63 ของแตละสถานศึกษา)
ดังนี้
1.โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล จํานวน 280 วัน
2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 280 วัน
3.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ 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
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 18,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (รายการที่ 50)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านอางหิน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)

โครงการคายวิทยาศาสตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)

โครงการคายศิลปะต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศูนยเครือขาย-ห้วยทราย
เหนือสามพระยา

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านอางหิน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการสงเสริมอาชีพสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
สามพระยาจํานวน 5 โรงเรียนๆละ 30,000 บาท 
เป็นเงิน 150,000 บาท อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ โรงเรียนบ้านอางหิน
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
และโรงเรียนราชประนุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 61-65 หน้า 72)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ต้านยาเสพติด (คายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด)
ให้กับโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 1,048,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันรายหัว
คนละ 20 บาท จํานวน 266 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.63)
1.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดฯ จํานวน 200 วัน
2.โรงเรียนบ้านอางหิน จํานวน 200 วัน
3.โรงเรียนบ้านดอนมะกอก จํานวน 200 วัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 450,370 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,370 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,370 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขนมไทยกับภูมิปญญาท้องถิ่นไทยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการโภชนาการสมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการยิ้มสดใสฟนแข็งแรง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 60)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 402,370 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนสําหรับคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
รายการคาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการให้กับเด็ก 
 (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
 (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
ทั้ง 2 แหง จํานวน 56 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 95,200 บาท
2.เงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ในรายการ
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี
-คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ให้กับ
 (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
 (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
ทั้ง 2 แหง จํานวน 29 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 32,770 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จํานวน 56 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 274,400 บาท ให้กับ
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมูที่ 8
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสามพระยา หมูที่ 4
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ อาทิ น้ํายาล้างจาน
น้ํายาทําความสะอาดพื้น  น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้กวาด
แปรงขัดพื้น ไม้ถูพื้น และรายการอื่นๆที่ต้องจัดซื้อ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา หมู 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามพระยา หมู 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
อุดหนุนให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 352,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับบุคคลากร
ในสังกัดในการสํารวจข้อมูลสัตวขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวนตัวละ 3 บาท สํารวจปีละ 2 ครั้ง สงข้อมูลและ
บันทึกให้กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น (ครั้งแรกเดือนธันวาคม
และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน)
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติ
งานราชการ ในรายการโครงการอื่นๆ
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลสามพระยา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ํายาเคมี คาทรายอะเบท
-คาจ้างเหมาแรงงานพนหมอกควัน
-คาน้ํามันเบนซินเติมเครื่องพนหมอกควัน 
-คาน้ํามันดีเซลผสมน้ํายาเคมี
-คาใช้จายรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี เป็นคาจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีด ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนสัตวที่สํารวจได้
และคาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5ว2072 ลว 5 ก.ค.61
และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว 30 มิ.ย.2563)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 62)

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการให้กับหมูบ้าน 
จํานวน 8 หมูบ้าน หมูละ 20,000 บาท 
กําหนดให้ทําอยางน้อยหมูบ้านละ 3 โครงการ
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5ว2072 ลว 5 ก.ค.61
และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว 30 มิ.ย.2563)
เป็นคาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 62)

วันที่พิมพ : 29/8/2563  13:23:01 หน้า : 27/49



โครงการพัฒนาเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 62)

โครงการสงเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
-รณรงคให้ความรู้การใช้ยาให้กับผู้สูงอายุ
-รณรงคให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดตอและโรคไมติดตอตางๆ
-ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 144,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
ตําบลสามพระยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
การเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 และ/หนังสือสั่งการ ระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,126,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,843,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,843,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 696,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตราดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
2.ตําแหนงนายชางโยธา ปง
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้อํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 934,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา (ทักษะ)
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
2.ตําแหนงชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงคนงาน
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/และหรือเงินเพิ่มอื่น
ตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา (ทักษะ)
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
2.ตําแหนงชางไฟฟ้า
3.ตําแหนงคนงาน
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา

งบดําเนินงาน รวม 1,223,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล

วันที่พิมพ : 29/8/2563  13:23:01 หน้า : 30/49



ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติตางๆของ อบต.
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก
-คาโฆษณาและเผยแพร และรายการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.และผู้ที่มีสิทธิ
เบิกได้

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม กิจกรรม โครงการ 
และคาลงทะเบียนตางๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ อาทิ รถยนต รถจักรยานยนต
รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้า เครื่องสูบน้ํา เลื่อยตัดกิ่งพุมไม้
เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับสงเอกสาร(แฟกซ)
-คาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
หมึกพิมพเครื่องถายเอกสาร  และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของเครื่องใช้ตางๆอาทิ ฟิวส ปลั๊กไฟ
เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ ไมโครโฟน เบรกเกอร
และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆอาทิ จอบ เสียม สิ่ว ขวาน
สวาน ค้อน เหล็กเส้น ทินเนอร ไม้ตางๆ สี ปูนซีเมนต หิน ทราย 
อิฐ คีม ตะปู และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะขนสง อาทิ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิ จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ย ยาเคมี
ยาฆาแมลง และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาน กระดานเขียนโปสเตอร
ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ  และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 33,000 บาท

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

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ บรรไดอลูมิเนียม 
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 60,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ขนาด 120 ซม.
มีลิ้นชักข้าง จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องปมน้ํา แบบอัตโนมัติ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต
มีการรับประกันการใช้งาน จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับที่ทําการ อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเด็กเล็ก

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร (รายการที่ 8)

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (รายการที่ 43)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 198,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ/กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลสามพระยา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)

โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัว
ตําบลสามพระยา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 59)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 58)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 58)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมูบ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสามพระยา

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 74)

โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
อาชีพและรายได้

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรม 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าในครัวเรือน
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ ลดรายจายในครัวเรือน และกิจกรรมอื่นที่อยู
ในประเภทเดียวกัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 57)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอํารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติด กิจกรรม ชะอํารวมใจเสริมสร้าง
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 66)

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชะอํา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 66)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายพุทธบุตร-พุทธธรรม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ 
คาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)
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โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ 
หลอเทียน เทียนพรรษา คาป้ายโครงการ 
และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ในหลวง รัชกาลที่ 10

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 71)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 72)

โครงการวันพอแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการฯ
-คาป้ายพระบรมฉายาลักษณและการประดับตกแตง
-คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง เครื่องไฟประดับงาน
คาพลุ คาจัดทําแทนพิธี และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 71)
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ
อาทิ ขันน้ําพลาสติก น้ําอบไทย แป้งดินสอพอง
พวงมาลัยดอกไม้สด และคาใช้จายรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 71)

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)

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

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ เต้นท เก้าอี้
คาป้ายโครงการ  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

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะกอก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 63)

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

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการทูบีนัมเบอรวัน 
(To Be Number 1)ให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
(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

อุดหนุนโครงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของ
โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตําบล
สามพระยา 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 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้อง
ถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจําปี 2564 
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
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.ตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การวางผังเมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณตางๆ
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการโครงการกิจกรรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 46)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,888,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆ อาทิ 
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
และรายการอื่นๆ
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งบลงทุน รวม 3,788,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,788,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายไหลทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง  หมูที่ 1 บ้าน
สามพระยา

จํานวน 489,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  489,000.-บาท  โดยทําการปรับปรุง
ขยายไหลทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1            
กว้าง 2 เมตร ยาว 232 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 
464 ตารางเมตร  (ตอเนื่อง)ซอยกลางร้านตัดผม  
และขยายไหลทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายที่ 2 กว้าง 1 เมตร  ยาว 190 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 190 ตารางเมตร ซอย
บ้านนายประจวบ  นาคชูวงศ  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65  ข้อ 59และ61  หน้า 38)
(รหัส E-Plan 599238 600355)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3  บ้าน
ดอนมะกอก

จํานวน 485,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  485,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 840 ตารางเมตร  เริ่มจากถนนข้างสหกรณ
ถึงตลาดนัดช้างแทงฯ(ตอเนื่อง)  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ  ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 78  หน้า 40)
(รหัส E-Plan 657802)
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 4 บ้าน
หนองข้าวนก

จํานวน 488,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  488,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
ขยายทางเชื่อม 20 ตารางเมตร  
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 820 ตารางเมตร  
เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่จัดสรรบ้านนายเอื้อม มีแก้ว  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 85  หน้า 40)
(รหัส E-Plan 686139)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6 บ้าน
อางหิน

จํานวน 485,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  485,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 840 ตารางเมตร  เริ่มจากทางหลวงชนบท
หุบกะพง ถึงบ้านนายแม้น  เสือทอง(ตอเนื่อง)  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 106  หน้า 42)
(รหัส E-Plan 732932)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 7  บ้าน
เขากระปุกพัฒนา

จํานวน 487,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  487,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 850 ตารางเมตร  ซอย 6 (ตอเนื่อง) 
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 117  หน้า 43)
(รหัส E-Plan 737224)
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โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 8  บ้าน
โครงการพัฒนา

จํานวน 485,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  485,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร  เริ่มจากบ้าน
นางระวัง  ชวยทุกขเพื่อน ถึงบ้านนายชูศักดิ์ คล้ายวงศษา 
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 138  หน้า 45)
(รหัส E-Plan 752986)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง  หมูที่ 5  บ้านหนองโสน จํานวน 377,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  377,000.-บาท  โดยทําการกอสร้างถนน
ลูกรัง สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร  
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,225 ตารางเมตร 
เริ่มจากหอพักประดิษฐพร 3 
ถึงที่ดินนายสรวิช  ทรัพยมา และสายที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 880  ตารางเมตร 
เริ่มจากบ้านนายชลอ  ทรัพยมา ถึงประปาหมูบ้าน 
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65  ข้อ 35และ36  หน้า 35)
(รหัส E-Plan 565103   566333)

โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด จํานวน 492,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้  492,000.-บาท  โดยทําการวางทอเมนประปา 
ทอ PE 80 PN 6 ขนาด 90 มม. ยาว 1,370 เมตร  
และทอ PE 80 PN 6 ขนาด 63 มม. ยาว 550 เมตร  
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 25  หน้า 49)
(รหัส E-Plan 2183308)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้ (กิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปลูกป่า ฯลฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ 
คาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 70)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ 
คาป้ายโครงการ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 71)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 890,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาจ้างเหมาในการจัดทําเลม
หนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติตางๆของ อบต.
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางบรรทุก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาเชาทรัพยสิน
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างในการแบกหามสัมภาระ
คาบริการกําจัดปลวก
-คาแรงงานในการดูแลทรัพยสิน และคาใช้จายในรายการอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน จัดซื้อสารส้ม
จัดซื้อคลอรีน และรายการอื่นๆ สําหรับระบบประปาตําบล
สามพระยา และระบบประปาหมูบ้าน
ตามที่ อบต.รับถายโอน

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับระบบประปาตําบลสามพระยา
และระบบประปาหมูบ้านที่ อบต.รับโอน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,463,910 บาท

งบกลาง รวม 11,463,910 บาท
งบกลาง รวม 11,463,910 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 199,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของคาจ้างทุกเดือน
ให้กับพนักงานจ้าง อบต.สามพระยาทุกอัตรา 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
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81
ลว 10 ก.ค.2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี 
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลว 24 ธ.ค.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,106,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน 
จําแนกตามรายการตอไปนี้
1.ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 420 รายๆละ 600 บาท
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,024,000 บาท
2.ชวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 207 รายๆละ 700 บาท
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,738,800 บาท
3.ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 115 รายๆละ 800 บาท
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,104,000 บาท
4.ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน20 รายๆละ 1,000 บาท
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,560,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นรายเดือน 
จําแนกตามรายการตอไปนี้
1.อายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 18 รายๆละ 1,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
2.อายุมากกวา 18 ปี จํานวน 140 รายๆละ800 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,344,000  บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 10 
รายๆละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 60,000 บาท

สํารองจาย จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน และจําเป็น 
กรณีภัยพิบัติตางๆ อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย
และภัยพิบัติอื่นๆ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 84,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 242,400 บาท

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