
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด

อําเภอ สามรอยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,421,070 บาท

งบบุคลากร รวม 9,145,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,509,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนใหแกนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก/รอง
นายก

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,795,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาอบต.
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,635,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,415,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก        นักบริหารงาน อบต
.,นักบริหารงานทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนใหแกนักบริหารงาน อบต.

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,566,710 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 136,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 4,166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่อื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงาน สวนตําบล  พนักงานจาง  ลูกจางประจํา  ฯลฯ  ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง และ
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  ใหกับพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํา  และพนักงานจางของอบต.สามรอยยอด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ อบต.

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร  พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 2,270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและขอบังคับตาง ๆ
- คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
- คาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
 ฯลฯ
- คาบริการพื้นที่และตออายุโดเมนเนม เว็บไซตของ อบต.สาม
รอยยอด คาปรับปรุง ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต  คาปรับปรุงเดิน
สายโทรศัพทภายในอัตโนมัติ  คาเดินสายวางระบบกลองโทรทัศน
วงจรปิด
- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาแรงงานในการจางทําของ คาลาง
อัดฟิลม คาบริการรักษาความปลอดภัยคาใชจายในการรักษา
ความสะอาดสถานที่ราชการหรือคาบริการที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาตัดผาคลุมโต๊ะและเกาอี้ และอื่นๆ ฯลฯ
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คาใชจายในการจัดทําวารสาร อบต. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําวารสาร
ของ อบต.สามรอยยอด  เชน  จดหมายขาว อบต. วารสารและสิ่ง
พิมพดานตาง ๆ ที่ จัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธใหกับราษฎรใน
เขตพื้นที่ อบต.สามรอยยอด

คาใชจายในการประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธหนวยงานขอมูลขาว
สาร การทองเที่ยวฯลฯ  ของ อบต.สามรอยยอด โดยการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 270,000 บาท

1. คาเลี้ยงรับรอง
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาอาหารเครื่องดื่มตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตอง
จายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง 20,000
 บาท
2. คาใชจายในการจัดงานตางๆในวันสําคัญของทางราชการ
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม , 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม , 
วันปิยมหาราช , วันฉัตรมงคล , วันจักรี  ตลอดจนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและอื่น ๆ  ฯลฯ  250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นเพื่อสงเสริมดาน
การทองเที่ยว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นเพื่อ
สงเสริมดานการทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสาม
อาว  คาจัดกิจกรรมขบวนแหและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ริ้ว
ขบวน  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการหรือสนับสนุนตาม
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะคาลงทะเบียน คาเชาที่
พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรม  สัมมนาในหลัก
สูตรตาง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง
ประจํา  พนักงานจาง  ผูบริหาร และสมาชิกสภา

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง กําหนด  กรณีครบวาระและกรณีแทนตําแหนงที่วาง เชน  คา
จัดพิมพรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง คาตอบแทน  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปี 2564

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานใหแกผู
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง ฯลฯ

โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมใหกับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมมาตรฐาน     คุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง ผู
บริหารและสมาชิกสภา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน รถยนต,รถ
บรรทุกน้ํา , รถจักรยานยนต , คอมพิวเตอรเครื่องถาย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู , โต๊ะ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 781,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ เกาอี้พลาสติก น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หลอดไฟ  สาย
ไฟ  โคมไฟ  ไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน ผาตางๆ ถุงมือ  ผาปิด
จมูก  แปรง  ไมกวาด  ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชกับรถยนต  รถบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต ฯลฯ เชน  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต รถตัด
หญา รถน้ํา รถไฟ หรือเครื่องยนตอื่นๆที่ใชในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  มีด จอบ เสียม และอื่น ๆ
  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการโฆษณาและเผยแพร  ประชา
สัมพันธ  เชน  ป้ายประกาศป้ายประชาสัมพันธ  กระดาษ
สี  พูกัน  โปสเตอร  บอรด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนบันทึก
ขอมูล หมึกอุปกรณเสริม โปรแกรมและอื่น ๆ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 685,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า  สําหรับที่ทําการองคการบริหาร
บริหารสวนตําบล ,  สวนสาธารณะชายหาดสามรอยยอด ฯลฯ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล,สวนสาธารณะชายหาดสามรอยยอด ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการการใชอินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค ขนาดกลาง จํานวน 5 ตัว จํานวน 7,500 บาท

ขาโต๊ะพับเก็บได ผลิตจากไม Particle Board ปิด
ขอบ PVC Edge อยางหนา เคลือบผิวกันน้ํา และทนความ
รอน โครงขาเหล็ก ขนาด กวาง x ลึก x สูง : 120 x 60 x 75
 ซม./ตัว (ราคาตามทองตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ)

โต๊ะพับอเนกประสงค ขนาดใหญ จํานวน 5 ตัว จํานวน 12,500 บาท

ขาโต๊ะพับเก็บได ผลิตจากไม Particle Board ปิด
ขอบ PVC Edge อยางหนา เคลือบผิวกันน้ํา และทนความ
รอน โครงขาเหล็กขนาด กวาง x ลึก x สูง : 180 x 75 x 74
 ซม. /ตัว
(ราคาตามทองตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อใชรับสงเอกสารในสํานัก
งาน
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย2ตัว 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย2ตัว 1
 ชุด   (ราคาตามทองตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ประจําปี 
2564

จํานวน 30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,160,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,775,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,775,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,579,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวย
การกองคลัง อัตราเดือนละ 40,900 บาท  ตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชีชํานาญการ อัตราเดือนละ 24,010 บาท ตําแหนงนัก
วิชาการพัสดุชํานาญการ อัตราเดือนละ 24,490 บาท ตําแหนงเจา
พนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน อัตราเดือน
ละ 12,970 บาท ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติ
การ อัตราเดือนละ 17,290 บาท ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน อัตราเดือนละ 11,960 บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน อัตราเดือน
ละ 1,775 บาท  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเดือน
ละ 1,775 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงเจา
พนักงานจัดเก็บรายได อัตราเดือน
ละ 24,450 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 760,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานจัดเก็บรายได อัตราเดือนละ 12,930 บาท  ตําแหนงผู
ชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  อัตราเดือน
ละ 15,660 บาท ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราเดือน
ละ 12,930 บาท ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราเดือน
ละ 12,870 บาท และพนักงานจางทั่วไปตําแหนงคนงานทั่ว
ไป  อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 57,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได อัตราเดือน
ละ 1,075 บาท  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ อัตราเดือน
ละ 1,075 บาท ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราเดือน
ละ 1,615 บาท และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,303,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน 12 เดือน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด  

ค่าใช้สอย รวม 755,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาซักฟอก  คาอัดรูป ฯลฯ
คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน 12 เดือน เดือน
ละ 3,800 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาเย็บหนังสือ คาถายสําเนาเอกสาร คาเขาปกหนังสือและขอบังคับ
ตาง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ คาถายสําเนาเอกสาร คาเขาปก
หนังสือและขอบังคับตาง ๆ

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเสียภาษีและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเสียภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่
พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม สัมมนาในหลัก
สูตรตาง ๆ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

โครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด

วันที่พิมพ : 21/4/2564  10:52:32 หนา : 10/46



โครงการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ เชน โต๊ะ เกาอี้  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะรถยนต รถ
จักรยานยนตฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายา
ลางหองน้ํา น้ํายาเช็ดกระจกน้ํายาลางจาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อะไหลาตางๆ สําหรับเปลี่ยน รถยนต รถ
จักรยานยนต ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพที่ใชในการปฏิงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันหลอลื่นสําหรับ รถยนต รถจักรยานยนต ที่
ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการโฆษณาและเผยแพร ประชา
สัมพันธ เชน ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ กระดาษ
สี พูกัน โปสเตอร บอรดฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ขอมูล หมึก อุปกรณเสริม โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 81,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความ
จํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 12 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
 – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย จํานวน 3 ชุด

จํานวน 11,400 บาท

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 3,800
 บาทตอชุด  จํานวน 3 ชุด เป็นเงิน 11,400 บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 100% จํานวน 20,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

จํานวน 20,000 บาท

ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท

อบรมเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

อบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ เพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่
ใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ไดแก  คาฝึกอบรม คาตัดชุดฝึก วัสดุอุปกรณที่ใช
ในการฝึก ฯลฯ
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โครงการฟื้นฟูและเสริมสรางระบบการป้องกันและบรรเทาภัย จาก
เหตุวาตภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฟื้นฟูและเสริมสรางระบบการป้องกัน
และบรรเทาภัย จากเหตุวาตภัย ไดแก คาฝึกอบรมใหความรู   คา
ดําเนินกิจกรรมตัดแตงตนไม/กิ่งไมขางทาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นสําหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใช
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  
ชุดดับเพลิง  หมวกเซฟตี้งานดับเพลิงรองเทาทนไฟ  ถุงมือทน
ไฟ  ชุดเครื่องแตงกายงานกูภัย เครื่องแบบปฏิบัติงาน (อป
พร) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง วัสดุเครื่องมือ เครื่องใชในงาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เชน  สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับ
เพลิง ขอตอแยกสาย  ฯลฯ วัสดุที่ใชในงานจราจรและความ
ปลอดภัยทางถนน เครื่องมือ เครื่องใชในงานจราจร เชน  กรวย
ยาง กระบองไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร  กระจกโคง ฯลฯ
 และ วัสดุที่ใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่อง
มือ เครื่องใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน  เชือก
เอนกประสงค  มีด  ขวาน  โซสําหรับลากรถ  รอกเชือก ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,537,750 บาท

งบบุคลากร รวม 2,035,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,035,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,046,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและครูผูดูแลเด็ก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบลและครูผู
ดูแลเด็ก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหแกครูผูดูแลเด็ก
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 823,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 502,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ครูผูดูแลเด็กและผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบที่
ทางราชการกําหนด (ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563)
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ค่าใช้สอย รวม 317,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือ คาถายสําเนาเอกสาร คาเขาปกหนังสือ และขอ
บังคับตาง ๆ
- คาธรรมเนียม ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการ เชน คาแรงงานในการจางทําของ คาบริการ
รักษาความสะอาดสถานที่ราชการ หรือคาบริการที่จําเป็น
อื่นๆ ฯลฯ
- คารางวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน ที่สาธารณะ ฯลฯ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางเขารับการฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือ
อบรม สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา-คาจัดการเรียน
การสอน

จํานวน 76,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) เชน สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่อง
พัฒนาการเด็ก ฯลฯ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย
(เบิกหักผลักสงเขาบัญชีสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  
(ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา-คาใชจายในการ
จัดการศึกษา

จํานวน 50,850 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ดังนี้
- คาหนังสือเรียน 9,000 บาท
- คาอุปกรณการเรียน 9,000 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน 13,500 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 19,350 บาท
(เบิกหักผลักสงเขาบัญชีสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  
(ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย
เชน คอมพิวเตอร, เครื่องปริ้นเตอร,เครื่องปรับ
อากาศ, โต๊ะ, ตู ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟ้ม เครื่องเขียน
แบบพิมพ เกาอี้พลาสติก  ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายา
ลางหองน้ํา ถุงมือ ผาตางๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเป็นคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน ป้าย
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ บอรด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึก
ขอมูล  หมึก  อุปกรณเสริม  โปรแกรมและอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2
 ศูนย ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 ศูนย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการการใชอินเตอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 2 ศูนย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,189,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,777,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 535,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสาม
รอยยอด

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายใน โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
และ โครงการแขงขันกีฬาเด็กนักเรียน

โครงการสงเสริมภาวะผูนําและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชน
ตําบลสามรอยยอด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมภาวะผูนําและความเป็น
ระเบียบวินัยของเยาวชนตําบลสามรอยยอด

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 220,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2
 ศูนย
(เบิกหักผลักสงเขาบัญชีสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563)

โครงการเสริมสรางความรูทางดานภาษาอังกฤษเขาสูระบบ AEC จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเสริมสรางความรูทางดานภาษา
อังกฤษเขาสูระบบ AEC
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ค่าวัสดุ รวม 1,241,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,241,800 บาท

- เพื่อจายเป็น
1. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2
 ศูนย (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563) 86,300 บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น”
2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในเขต พื้นที่ตําบล
สามรอยยอดจํานวน 6 แหง  (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 1,155,500 บาท
“ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น”

งบเงินอุดหนุน รวม 2,412,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,412,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ-อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จํานวน 2,412,000 บาท

1. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลสามรอยยอดจํานวน  6  โรงเรียน 
(ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม  2563 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,969,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,238,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,238,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานสาธารณสุข

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,389,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 175,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,468,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน ทําความ
สะอาดชายทะเล คาบริการจัดเก็บขยะ หรือ
คาบริการที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ

คาใชจายในการประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฯลฯ
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางเขารับการฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร
ตางๆ ฯลฯ           

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ของ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางฯลฯ       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ เชน  รถบรรทุก
ขยะ เครื่องตัดหญา รถตัดหญา เครื่องพนยุง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อะไหลตาง ๆ สําหรับเปลี่ยนรถบรรทุก
ขยะ รถตัดหญาที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพที่ใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถบรรทุก
ขยะ  เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญาเพื่อใชในการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีน  ยาคุม  อุปกรณเข็มฉีดยาน้ํายาเคมีภัณฑชุด
ตรวจหรือน้ํายาตรวจสารเสพติด ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ขอมูล หมึก อุปกรณ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

1. ถังบรรจุขยะ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังบรรจุขยะ ความจุไมนอยกวา 200
 ลิตร พรอมสกรีนสัญลักษณองคการบริหารสวน ตําบลสามรอย
ยอด ลงเลขครุภัณฑประจําปี พรอมรอยเชือกหูถัง และเจาะกนถัง
ในการระบายน้ํา
2. วัสดุอื่นๆ 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บขยะ เชน รองเทา
ยาง ถุงมือยาง ถุงมือผา ผาปิดจมูก มีดถางป่า พลั่ว จอบ เสียม ถุง
ดําพลาสติก ฯลฯ และวัสดุสิ่งของตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อฝาประตูทึบแสงชนิด 2 ประตู แยกชองแช
แข็ง (Freezing compartment) และชอง
ธรรมดา (Refrigerator compartment) ขนาดความจุไมต่ํา
กวา 5 คิว
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งบเงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน-อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบานในเขต
ตําบลสามรอยยอด

จํานวน 67,500 บาท

1. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบานในเขตตําบลสามรอย
ยอด
เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)     
(เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)                  

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

2. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใช จายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค การ เผยแพร ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
(เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)                
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาป่วยการสําหรับนักบริบาล
ทองถิ่น เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ แพทย พยาบาล ทันตแพทย  ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวตาม
โครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนในการสํารวจและ
บันทึก ขอมูลในระบบ ฯลฯ 
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 หมวดที่ 2 ขอ (21 ) การควบคุมการเลี้ยงสัตว)
(เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยตําบลสามรอยยอด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย
ตําบลสามรอยยอด โดยมีคา ใชจายประกอบดวย คาใชจายใน
การฝึกอบรม คาตอบแทน คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

โครงการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงตัวเต็มวัย ตําบลสามรอยยอด ปี 
2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงตัวเต็ม
วัย ตําบลสามรอยยอด และจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่จําเป็นเพื่อใชใน
โครงการฯลฯ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การตั้งครรภในวัยรุน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน และจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณที่จําเป็นที่ใชในโครงการ ฯลฯ

โครงการรณรงคและควบคุมโรคระบาด (ไขเลือดออก, วัณโรค, ไข
หวัดใหญ, อหิวาตกโรค ฯลฯ) ตําบลสามรอยยอด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคและควบคุมโรค
ระบาด (ไขเลือดออก, วัณโรค, ไขหวัดใหญ, อหิวาตกโรค ฯลฯ
) ตําบลสามรอยยอด
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตําบลสาม
รอยยอด ปี 2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ การฉีด
วัคซีน
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
 หมวดที่ 2 ขอ (21 ) การควบคุมการเลี้ยงสัตว) 
(เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการแกไขปัญหาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผู
ดอยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,277,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,045,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,045,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,366,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 522,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 483,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 405,000 บาท

1. เงินรางวัลสวนแบงขาราชการตรวจแบบแปลน ตั้งไว 5,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาเงินรางวัลสวนแบงขาราชการที่ตรวจแบบแปลน
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุและหนังสือ ว.85
 ตั้งไว 400,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุและ
หนังสือ ว.85 ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบล
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาเย็บหนังสือ คาปกหนังสือ และขอบังคับตาง ๆ
-คาลางฟิลม อัดขยายรูป
-คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยาง
ใด เชน คาจางเหมาสูบน้ํา หรือคาบริการที่จําเป็นอื่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาลงทะเบียน  คาเชาที่
พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรม  สัมมนาในหลัก
สูตรตาง ๆ ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม เชน รถกระเชา เครื่อง
กระแทก โคมไฟสาธารณะ รถยนตประจําสํานักงาน ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าตางๆ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ยางมะตอยสําเร็จรูป ไมตางๆ น้ํามันทาไม
ปูนซีเมนต ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชกับรถยนต-ฯลฯเชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับรถยนต รถกระเชา หรือเครื่องยนตอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน มีด จอบ เสียมฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนบันทึก
ขอมูล หมึก อุปกรณเสริม โปรแกรมและอื่น ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 129,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHzหรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU)มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1TBหรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2kVa โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 2 kVa(1,200 Watts)
-มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input(VAC)ไมนอยกวา 220+/-20%
-มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output(VAC)ไมมากกวา 220+/-10%
-สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
กระเชา คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,868,700 บาท
งบลงทุน รวม 6,338,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,338,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสงเสริมภาค
เกษตรกรรมและ
 สงเสริมการทองเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบาน
ใหม-บานหนอง ใหญ หมูที่ 1-9 ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 1,786,000 บาท

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 795 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ไดพื้นที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,180 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด
กําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนา 2 ขอ 1)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตนกราง (ชวงที่ 3) หมู
ที่ 5

จํานวน 430,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 750 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสาม
รอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 หนา 97 ขอ 5)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเดช อิ่มเกษม 
หมูที่ 3

จํานวน 495,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 830 ตารางเมตร ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา 4 ขอ 3)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานผูใหญแจ็ค-บาน
ลุงโต หมูที่ 4

จํานวน 385,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาด กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 225 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือไดพื้นที่กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 675 ตารางเมตร (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 5 ขอ 4)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาโรงเรียนพุ
นอย-หนองขาม (ชวงที่ 1) หมูที่ 4

จํานวน 312,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 520 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสาม
รอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 6 ขอ 5)

โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยเชื่อมสามรอยยอด 23 -สามรอยยอด 
25 หมูที่ 5

จํานวน 490,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนนลูกรังไมนอยกวา 2,800 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด
กําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนา 7 ขอ 6)

โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยบานนายสรายุทธ คงเหมาะ หมูที่ 5 จํานวน 180,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 460 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนนลูกรังไมนอยกวา 1,380 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด
กําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนา 8 ขอ 7)

วันที่พิมพ : 21/4/2564  10:52:32 หนา : 39/46



โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยโสภา บานหนองขาวเหนียว หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.20
 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.20
 เมตร ระยะทางรวม 275 เมตร หรือไดพื้นที่กอสรางถนนลูกรังไม
นอยกวา 1,100 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
สามรอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 3 ขอ 2)

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.บานคุณนกเล็ก-บานคุณนิตยา หมูที่ 
6

จํานวน 480,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดทอคสล. เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม120 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
สามรอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 9 ขอ 8)

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.สายหนาวัดหุบตาโคตร (ชวงที่ 2) 
หมูที่ 7

จํานวน 480,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ขนาดทอคสล.เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอมบอ
พัก ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลสามรอยยอดกําหนด (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 98 ขอ 8)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง ถนนคสล.ในเขตอบต. ปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้า ปรับ
ปรุงซอมแซมประปา คาจางเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ

จํานวน 1,200,700 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบานนายยูร บุญเรือง หมูที่ 4 จํานวน 180,000 บาท

เพื่อทําการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบานนายยูร บุญเรือง หมู
ที่ 4 ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ตามแบบที่การประปาสวนภูมิภาคกําหนด (ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา 10 ขอ 10)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบานคุณโหมง – บานนางสายชล หมูที่ 
8

จํานวน 260,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด (ปรากฏอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา 10 ขอ 11)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบานด็อกเตอร ไปบานนายเหวา หมูที่ 
2

จํานวน 90,000 บาท

ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ ตามแบบการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด (ปรากฏอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา 9 ขอ 9)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาที่ดิน/คาธรรมเนียมสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาที่ดิน/คาธรรมเนียมสําหรับทิ้งขยะ
มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร  เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม
ประชาคมหมูบานและตําบล ฯลฯ  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นตําบลสามรอยยอด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้น ให
แกกลุมสตรี แมบาน อสม. กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ประชาชนที่
สนใจ ฯลฯ

โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานใหแก ผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง กลุมสตรี แมบาน อสม. ผูนําชุมชน ประชาชน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมสตรีแมบาน หรือกลุมอาชีพตําบลสามรอยยอด จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมสตรีแมบาน  หรือกลุมอาชีพตําบลสามรอย
ยอด ฯลฯ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
โครงการจัดกิจกรรมสําคัญตางๆ ทั้งทางศาสนา และสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมสําคัญตางๆ ทั้งทาง
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย

โครงการสงเสริมหมูบานรักการอาน จํานวน 18,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมหมูบานรักการอาน
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
โครงการใหความรูแหลงสมุนไพรและภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการใหความรูแหลงสมุนไพรและ
ภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช แตนเบียน
พรอมอุปกรณการปลอย ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายตามโครงการศูนยพัฒนาและขยายพันธุพืชเพื่อการบริโภค
และการสงออก ประจําปี 2564 แกอําเภอสามรอยยอด ตามหนังสือ
ที่ ปข 0818/ว1887

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนอําเภอสามรอยยอด-คาใชจายตามโครงการงานเทศกาล
มะมวงและของดีสามรอยยอด ประจําปี 2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการงานเทศกาลมะมวงและของดี
สามรอยยอด ประจําปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาชายหาด  
ปลูกตนไมริมทาง ในวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ ในตําบลสามรอยยอด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,712,800 บาท

งบกลาง รวม 12,712,800 บาท
งบกลาง รวม 12,712,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางและ
ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสาม
รอยยอด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,478,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลสามรอย
ยอด

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,944,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลสามรอย
ยอด

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลสามรอย
ยอด 

สํารองจาย จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย คาใชจายกรณีจําเป็นหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน  ที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ
 เชน  การป้องกันและแกไข ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผน
ดินถลม ภัยแลงภัยหนาว  อัคคีภัย  และ  ไฟป่า ฯลฯ และเพื่อ
จายเป็นเงินสงเคราะหราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดรอน เงิน
สงเคราะหใหกับราษฎรและครอบครัวที่ประสบปัญหาความยาก
จน  ปัญหาสังคม และจายเป็นคาชวยเหลือราษฎรและครอบครัว
ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติพืชผลทางการเกษตรเสียหาย และผู
ประสบภัยกรณีอื่นๆ เชน อัคคีภัย ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  และลูกจางประจํา อบต.สามรอยยอดถึงแกกรรม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น
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