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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
อาเภอ พาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม
รวม
รวม
จานวน

10,814,070
7,436,320
3,607,920
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

1.เงินค่าตอบแทนรายเดือน นายกอบต.อัตราเดือนละ 20,400 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
เป็ นเงิน 244,800.-บาท
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน รองนายกอบต.อัตราเดือนละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12
เดือน เป็ นเงิน 269,280.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(
สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
1.เงินค่าตอบแทนประจาแหน่ง นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12
เดือน เป็ นเงิน 21,000บาท
2.เงินค่าตอบแทนประจาแหน่ง รองนายก อบต. อัตราเดือนละ880 บาท/เดือน รวม 12
เดือน เป็ นเงิน 21,120.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(
สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

จานวน

2,923,200 บาท

1.เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่ ง นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12
เดือน เป็ นเงิน 21,000 บาท
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่ ง รองนายกอบต.อัตราเดือนละ 880 บาท/เดือน รวม 12
เดือน เป็ นเงิน 21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนตาแหน่ งเลขานุการนายก อัตราเดือนละ 7,200 บาท/เดือน
รวม 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
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เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาสภา ,สมาชิกสภา จาน
วน 33 อัตรา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(สานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล จานวน 10 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่งปลัด
อบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าสานักปลัด นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์ฯ นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน
ป้ องกัน ฯลฯ(สานักงานปลัด)

รวม
จานวน

3,828,400 บาท
2,718,000 บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล สานักงานปลัด
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สานักงานปลัด)
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดอบต. หัวหน้า
สานักปลัด(สานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย ผูช
้ ่วยจนท.ธุรการ 2อัตรา , ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีป
่ ้ องกันฯ 1
อัตรา, คนงานทั่วไป 1 อัตรา (ผูม
้ ท
ี กั ษะ),พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ผูช
้ ่วยจนท.พัฒนา
ชุมชน 1 อัตรา(สานักงานปลัด)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

151,200 บาท

จานวน

745,000 บาท

จานวน

137,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

รวม
รวม
จานวน

3,161,000 บาท
285,000 บาท
35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย ผูช
้ ่วยจนท.ธุรการ 2อัตรา , ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีป
่ ้ องกัน
1 อัตรา, คนงานทั่วไป 1 อัตรา (ผูม
้ ท
ี กั ษะ),พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ผูช
้ ่วยจนท.
พัฒนาชุมชน 1 อัตรา(สานักงานปลัด)
เงินอืน
่ ๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาตาแหน่ ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(สานักงานปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1.ค่าใช้จา่ ยการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างฯ ตัง้ ไว้ 20,000.- บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ค่าเบีย้ ประชุม ค่าพาหนะของคณะ
กรรมการฯ (สานักงานปลัด)
2.ค่าประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ ตัง้ ไว้ 10,000.-บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์แทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 (สานักงานปลัด)
3.ค่าตอบแทนเป็ นเงินรางวัลการจับกุมตามพรบ.จราจรทางบก ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินรางวัลสาหรับผูป
้ ฏิบ ัติหน้าทีใ่ นการจับกุมผูก
้ ระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (สานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างในส่วนสานักงานปลัด (สานักงานปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลทีไ่ ด้รบั สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ (สานักงานปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ หรือหนังสือสั่งการทีก
่ าหนด(สานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

รวม
จานวน

2,076,000 บาท
956,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมวันสาคัญทางราชการวันสาคัญในพระพุทธศาสนาประเพณี ทอ
้ งถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญของราชการ วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา หรือประเพณี ทอ
้ งถิน
่ เช่น วันปิ ยะมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา
และค่าใช้จา่ ยในรัฐพิธี วันเข้าพรรษ กิจกรรมงานต่างๆ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 2 หน้า
112 (สานักงานปลัด)

จานวน

100,000 บาท

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

จานวน

150,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ
1.1เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งคนงานทั่วไปจานวน 3 อัตราๆละ 9,000
บาท จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้จานวน 324,000 บาท (สานักงานปลัด)
1.2เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมานักการภารโรง พนักงานขับรถ จานวน 2 อัตรา ๆ ละ
9,000 บาท จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้จานวน 216,000 บาท (สานักงานปลัด)
1.3 เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมา ผช.จนท.ธุรการ ผช.พัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา ๆ ละ
9,000 บาท จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้จานวน 216,000 บาท (สานักงานปลัด)
1.4 เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ และการทาประกันภัยรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ของ อบต.ทรายขาว ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม
่ ท
0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ งการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ หรือหนังสือสั่งการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่
2.1เพือ
่ จ่ายเป็ นรายจ่ายเกีย่ วกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่ วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆตัง้ ไว้ 100,000 บาท
(สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง้ ไว้ 50,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ทีม
่ านิเทศงานตรวจงาน
เยีย่ มชมหรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต.ทรายขาว (สานักงานปลัด)
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ อืน
่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ฯ (สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าเช่าและปรับปรุงเว็บไซด์ของ อบต.ทรายขาว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่า และปรับปรุงเว็บไซด์ของ อบต.ทรายขาว ให้เป็ นปัจจุบ ัน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 2 หน้า 135(สานักงานปลัด)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น เป็ นเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ค่าอบรม ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน
่ คณะผูบ
้ ริหาร อบต. และของสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ต่าง ๆ ทีส่ ังกัด อบต.ทรายขาว เช่น ศูนย์ อปพร.ตาบลทรายขาว ศูนย์ ศตส.ตาบล
ทรายขาว ฯลฯ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้อง (สานักงานปลัด)

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว (สานักงานปลัด)
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ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผูบ
้ ริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว

จานวน

200,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

480,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

320,000 บาท
250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผูบ
้ ริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ฯลฯ (สานักงานปลัด)
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือ
่ การพัฒนาท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบลทรายขาว โดยใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาตาบลทรายขาวปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 53 หน้า 137(สานักงานปลัด)
โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพ ผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ทรายขาว
เพือ
่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ66 หน้า141
โครงการอบต.เคลือ
่ นที่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบต.เคลือ
่ นที่ อาทิเช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการจัดงาน
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร หรืออืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว
พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 61 หน้า 140(สานักงาน
ปลัด)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสามัคคี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสามัคคี
อาทิเช่น ค่าอาหาร ค้าป้ ายโครงการ หรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ52
หน้า 137สานักงานปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(สานักงาน
ปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุสานักงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น จัดซือ
้
กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ ม ปากกา ดินสอ หมึกเครือ
่ งถ่ายเอกสาร สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จากการ
ซือ
้ หรือจ้างพิมพ์ น้าดืม
่ สาหรับบริการประชาชน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วข้อง ทีใ่ ช้ในการปฏิบ ัติงานของสานักงานปลัด และหน่ วยตรวจสอบภายใน ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน แก้ว กระจกเงา น้ายา
ล้างจาน น้ายาทาความสะอาดพื้น มุง้ หมอน ผ้าปู ทีน
่ อน ผ้าห่ม ฯลฯ(สานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน 2 ที ของรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ (สานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก
เครือ
่ งพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษต่อเนือ
่ ง สายเคเบิล แป้ นพิมพ์ เมาส์
โปรแกรม ฯลฯ(สานักงานปลัด)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับทีท
่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว และสถานทีอ่ ยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว(สานักงานปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ โทรสาร และเหมารวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ซงึ่ บริการและ
้ เกีย่ วกับการบริการ ของทีท
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
(สานักงานปลัด)
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ
้ ดวงตราไปรษณี ยากร(สานักงาน
ปลัด)
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

116,000 บาท
116,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและ
ค่าสือ่ สารอืน
่ ๆ (สานักงานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) ราคา
16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
ิ าพื้นฐาน
สัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย
-โต๊ะและเก้าอีค
้ อมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 65 หน้า 141(สานักงานปลัด)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
งบรายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่

จานวน
รวม
รวม
จานวน

100,000
12,000
12,000
12,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าจ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึง่ มิใช่เพือ
่ การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ทด
ี่ น
ิ และ/หรือสิง่ ก่อสร้างจานวน 12,000 บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ วิจยั ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ
อปท.(สานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1.อุดหนุนอบต.ดอยงาม ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์รวมข่าวการจัดซือ
้ จัดจ้างของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 ข้อ 62 หน้า 140(สานักงานปลัด)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
รวม
จานวน

88,750 บาท
88,750 บาท
20,000 บาท

จานวน

78,750 บาท
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1.อุดหนุนอาเภอพาน ตัง้ ไว้ 78,750 บาท
โครงการจัดงานพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม ประจาปี 2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 1
หน้า 112(สานักงานปลัด)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว และแผนชุมชนตาบลทรายขาว

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการตามโครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน
แผนดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ป้ าย
โครงการ จ้างเหมาสารวจความคิดเห็นในการจัดทาแผน วัสดุอป
ุ กรณ์ ทเี่ กีย่ วข้อง หรือ
อืน
่ ๆปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 111(สานักงานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,353,020
1,443,800
1,443,800
1,242,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล กองคลัง จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
ตาแหน่ง ผูอ
้ านวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ (กองคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งผูอ
้ านวยการกองคลัง(กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

148,800 บาท

จานวน

11,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

843,220 บาท
131,220 บาท
30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

76,220 บาท

รวม
จานวน

632,000 บาท
492,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้(กองคลัง)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บ
รายได้ (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
้ /จัดจ้าง ฯลฯ(กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
(กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล กองคลังอบต.ทรายขาว(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการทีก
่ าหนด (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

หน้า : 1/1
1. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตัง้ ไว้จานวน 20,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียวต่าง ๆ และเข้าเล่มเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ (กองคลัง)
2. ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ
ตัง้ ไว้จานวน 20,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม
่ ท
0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ งการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเเพือ
่ จ่ายเป็ นรายจ่ายเกีย่ วกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่ วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ (กองคลัง) ตัง้ ไว้จานวน
20,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีพ
่ สั ดุ
ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ จานวน 4 อัตรา ๆละ 9,000 บาท ตัง้ ไว้จานวน 432,000
บาท (กองคลัง)
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรม สัมมนา ประชุม
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างทีป
่ ฏิบตั งิ านในส่วนการคลัง ค่าธรรมเนียมติดต่อ
ราชการ เอกชน และค่าบริการต่าง ๆ (กองคลัง)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เพือ
่ เป็ นค่าใชัจา่ ยตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 ข้อ 51 หน้า 136(กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

80,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
รวม

66,000 บาท
66,000 บาท

จานวน

46,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้อง ฯลฯ(กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก
เครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือ
่ ง สายเคเบิล แป้ นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ
(กองคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือ
้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 2 ชุด (งานการเงินฯ ,
งานจัดเก็บรายได้)
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เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
จานวน 2 ชุด ราคา 46,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จานวน 1
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับแบบ
L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics
Processing Unit ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ทีม
่ ี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว้
จานวน 1 หน่วย
-โต๊ะและเก้าอีค
้ อมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง(กองคลัง)

จานวน

20,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม
รวม
รวม
จานวน

170,000
170,000
170,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ สัญญาณไฟกระพริบ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา หัว
ทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจรฯลฯ (สานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเครือ
่ ง น้ามันจารบี ของรถกูช
้ ีพตาบลทรายขาว ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมี วัสดุอป
ุ กรณ์ ทาง
การแพทย์ น้ายาต่างๆ สายยาง แอลกอฮอล์ ถังออกซิเจน เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข้ ลูก
ยาง และอืน
่ ๆ (สานักงานปลัด)
วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย อาทิเช่น เสือ
้ รองเท้า สาหรับใช้ในการ
ปฏิบ ัติงานการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
(สานักงานปลัด)
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วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง

จานวน

10,000 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุดบั เพลิง อาทิเช่น ถังดับเพลิง หรือวัสดุอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับ
ใช้ในการปฏิบ ัติหน้าทีใ่ นองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว (สานักงานปลัด)
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

รวม
รวม
รวม
จานวน

807,000
807,000
807,000
772,000

บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินตาบลทรายขาว ตัง้ ไว้ 772,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ผูท
้ ป
ี่ ฏิบตั งิ านประจาในชุดปฏิบตั ก
ิ ารฉุ กเฉินของอบต.
ทรายขาว
1 จ้างเหมาบริการผูท
้ ป
ี่ ฏิบ ัติงานประจาในชุดปฏิบ ัติการฉุ กเฉิน ตาแหน่ง พนักงานขับ
รถ จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท /เดือน จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้ 180,000 บาท
2 จ้างเหมาบริการผูท
้ ป
ี่ ฏิบตั งิ านประจาในชุดปฏิบตั ก
ิ ารฉุ กเฉิน ตาแหน่ง พนักงาน
ประจารถ จานวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท /เดือน จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้ 336,000
บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ทีม
่ ท. 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
เรือ
่ ง การดาเนินการและบริหารการจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขา พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 108(สานักงานปลัด)
3. จ้างเหมาผูช
้ ่วยพนักงานดับเพลิง จานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท / เดือน จานวน
12 เดือน ตัง้ ไว้ 216,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพือ
่ ใช้จา่ ยตามโครงการซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิเช่น ป้ ายโครงการ
วัสดุอป
ุ กรณ์ หรือค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 11 หน้า 110(สานักงานปลัด)
โครงการตัง้ ด่านในช่วงเทศกาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันอุบ ัติเหตุช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล เช่น ป้ าย
โครงการ กระบองไฟ เสือ
้ สะท้อนแสง อุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 110(สานักงานปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล ส่วนการศึกษาฯ จานวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุสว่ น
การศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง (กองการศึกษาฯ)
เงินประจาตาแหน่ง

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,065,200
787,200
787,200
703,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,200 บาท

จานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

162,000 บาท
62,000 บาท
10,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จานวน 1 อัตรา กองการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
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- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างในส่วนกองคลัง (กองการศึกษาฯ)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

42,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

60,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

40,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

116,000 บาท
116,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล(กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
- สาหรับจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม
่ านิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยีย่ มชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ทัง้ นี้มเี ป้ าหมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ
่ งในการเลี้ยงรับรอง รวมทัง้ ค่าบริการด้วย
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการรับรอง (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ค่าอบรม ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน
่ ส่วนการศึกษา และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้อง (กอง
การศึกษาฯ)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนา ประชุมของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ น (กองการศึกษาฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กอง
การศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุสานักงานต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านของส่วนการศึกษาฯ
ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น จัดซือ
้ กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ ม ปากกา ดินสอ
หมึกเครือ
่ งถ่ายเอกสาร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้อง ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับ
ผงหมึกเครือ
่ งพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้ นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุการศึกษา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือ่ การเรียนการสอน กระดานลืน
่ พลาสติก เบาะ
ยืดหยุ่น แบบจาลองภูมป
ิ ระเทศ ฯลฯ(กองการศึกษาฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
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เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
ิ าพื้นฐาน
สัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า
18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย
-โต๊ะและเก้าอีค
้ อมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 64 หน้า 141(กองการศึกษาฯ)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

จานวน

100,000 บาท

- เพือ
่ ปรับปรุงครุภ ัณฑ์หรือซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ อาทิเช่น ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(กองการศึกษาฯ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน

14,684,506
6,182,480
6,182,480
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการครู/พนักงานครู จานวน 15 อัตรา ประกอบด้วย
ตาแหน่งผูอ
้ านวยการโรงเรียน ครูคศ.2 ครูคศ.1 ครูผช
ู้ ่วย ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

134,400 บาท

จานวน

176,400 บาท

จานวน

835,680 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

6,632,026 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
จานวน

5,196,200 บาท
960,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการครู/พนักงานครู ทีไ่ ด้รบั ในอัตรา
เท่ากับเงินวิทยฐานะ จานวน 2 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จานวน 12 เดือน(โรงเรียน
อบต.ทรายขาว)
เงินวิทยฐานะ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/พนักงานครู จานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
ครูคศ.3 เดือนละ 5,600 บาท จานวน 2 คน และครูคศ.2 เดือนละ 3,500 บาท จานวน
1 คน (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผูช
้ ่วย
เจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งผูช
้ ่วยครู จานวน 3 อัตรา ตาแหน่ง นักการ
ภารโรง จานวน 1 อัตรา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผูช
้ ่วย
เจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน จานวน 1 อัตรา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
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1.ค่าใช้จา่ ยตามโครงการบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ตัง้ ไว้
95,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการรถรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียนอบต.ทรายขาว ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 21
หน้า 123(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
2.ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ
ตัง้ ไว้ 865,000บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม
่ ท
0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ งการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตาแหน่ง ผูช
้ ่วยครู ผูด
้ ูแลเด็ก เจ้าหน้าทีอ่ น
ื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จานวน 8 อัตรา ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- สาหรับจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ทีม
่ านิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่ มชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ของโรงเรียนอบต.ทรายขาว ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ทัง้ นี้หมายถึงค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วเนือ
่ งในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการด้วย และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายที่
เกีย่ วกับการรับรอง (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ สาหรับค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ ูแลเด็ก/ผูด
้ ูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าพัฒนาครูผด
ู้ ูแลเด็ก / ผูด
้ ูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 11 คน
โดยจ่ายเป็ นเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ ง ฯลฯ
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 10 หน้า 91(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าตอบแทนครูแกนนาและเจ้าหน้าทีอ่ ปท.ตาม
โครงการหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ ง ฯลฯ(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงันที่ 5 มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี 2559 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 11 หน้า 91(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมของพนักงานครู พนักงานจ้างโรงเรียนอบต.
ทรายขาว (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา อาทิ
เช่น ป้ ายโครงการ วัสดุอป
ุ กรณ์ หรือค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 22 หน้า 96(
กองการศึกษาฯ)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับภาคเหนือ / ระดับประเทศ
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- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 12 หน้า 91 (โรงเรียนอบต.
ทรายขาว)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

3,833,200 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 17 หน้า
94(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน
่ ระดับประเทศ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ คนเก่งในโรงเรียนท้องถิน
่ ระดับประเทศ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 18 หน้า 94(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการเรียนรูร้ ว่ มกันสานฝันสูอ
่ าเซียน
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจ้างครูสอนภาษาจีน ในการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนอบต.
ทรายขาว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 33 หน้า 101 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์ อาทิเช่น ป้ ายโครงการ ค่า
เบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 19 หน้า 95 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารสถานศึกษา
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(1)ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตร ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ ง
ฯลฯ (ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.2/ว 3616 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2560 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 89 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(2)ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตัง้ ไว้ 16,800 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอินเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
และระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท.089.2/ว 3616 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี 2560 )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 6 หน้า 89(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(3)ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ ง ฯลฯ
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.2/ว 3616 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2560 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 89(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(4)ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ ง ฯลฯ
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 8 หน้า 90(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(5)ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครู ร.ร.สังกัดอปท. ตัง้ ไว้ 33,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่า
ฮ่อ) จานวน 11 คน อัตราคนละ 3,000 บาท (ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี 2559 )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 25 หน้า 97
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(8)ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (ค่า
หนังสือเรียน )ตัง้ ไวั 140,000 บาท
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 26 หน้า 97(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(9)ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (ค่า
อุปกรณ์ การเรียน )ตัง้ ไวั 180,000 บาท
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 )ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 27 หน้า 98 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(10)ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (ค่า
เครือ
่ งแบบเรียน )ตัง้ ไวั 83,000 บาท
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 28 หน้า 98 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(11)ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน )ตัง้ ไวั 62,000 บาท
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 )ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 29 หน้า 99 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(12)ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.โรงเรียนในสังกัด
ตัง้ ไวั 50,000 บาท
(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท.089.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

รวม

1,338,026 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,243,026 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซือ
้ สิง่ ของ เครือ
่ งใช้ตา่ งๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าฯลฯ(โรงเรียนอบต.
ทรายขาว)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน แก้ว น้ายาล้างจาน
น้ายาทาความสะอาดพื้น ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี 2559
(1.อาหารเสริม(นม)โรงเรียนร่องธารวิทยาจานวน 156 คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน ตัง้ ไว้ 298,928 บาท
2.อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโป่ งแดง จานวน 149 คนๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260
วัสดุกอ
่ สร้าง
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น จอบ เสียบ ค้อน ขวาน กระเบือ
้ ง สี ทินเนอร์ ไม้ เหล็ก
ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน 2 ที ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุการเกษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

87,800 บาท
80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,800 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม
รวม

500,000 บาท
300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุการเกษตร ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก สารเคมีกาจัดและ
ป้ องกันศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ส ัตว์ปีก สัตว์น้า วัสดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ
ทางการเกษตร ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุกีฬา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกีฬา อาทิเช่น ลูกฟุตบอล อุปกรณ์ กีฬาฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผง
หมึกเครือ
่ งพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้ นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
วัสดุการศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษา สือ่ การเรียนการสอน ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ฯลฯ
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาโรงเรียนอบต.ทรายขาว (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ โทรสาร และเหมารวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ซงึ่ บริการและ
้ เกีย่ วกับการบริการ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ค่าบริการไปรษณี ย์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ
้ ดวงตราไปรษณี ยากร(โรงเรียน
อบต.ทรายขาว)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
โครงการจัดซือ
้ เครือ
่ งดนตรีวงดุรยิ างค์
ื้ ั ภ ัณฑ์ดนตรีวงดุรยิ างค์ โรงเรียน อบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)
เพือ
่ จัดซ์อครุ
1.ฟลุต
๊ จานวน 1 ชิน
้
2.บีแฟลต คลาริเน็ท จานวน 4 ชิน
้
3.อีแฟลต อัลโต้แซ็กโซโฟน จานวน 2 ชิน
้
4.เทเนอร์แซ็กโซโฟน จานวน 2 ชิน
้
5.บีแฟลต ทรัมเปท จานวน 3 ชิน
้
6.บีแฟลต สไลด์ทรอมโบน จานวน 4 ชิน
้
7.แตรเฟรนฮอร์น จานวน 2 ชิน
้
8.บีแฟลต แตรบาริโทน จานวน 2 ชิน
้
9.บีแฟลต ยูโฟเนียม จานวน 2 ชิน
้
10.กลองใหญ่ ขนาด 20 นิว้ พร้อมชุดสะพาย จานวน 1 ชิน
้
11.กลองใหญ่ ขนาด 22 นิว้ พร้อมชุดสะพาย จานวน 1 ชิน
้
12.กลองใหญ่ ขนาด 24 นิว้ พร้อมชุดสะพาย จานวน 1 ชิน
้
13.กลองใหญ่ ขนาด 26 นิว้ พร้อมชุดสะพาย จานวน 1 ชิน
้
14.ไม้คฑา ด้ามหวาย จานวน 3 ชิน
้
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่
2 ข้อ 21 หน้า ไม่มบ
ี ัญชีราคามาตราฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงถึอปฏิบ ัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2976 ลว 4 ตุลาคม 2537
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
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เพือ
่ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่
018 /2559 (ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ที่ มท.0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2559 )
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 12 หน้า 91(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1ค่าอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้ 1,220,000 บาท -เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) ชัน
้ เด็กเล็กจนถึงชัน
้ ประถมศึกษาปี ที6
่ จานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558 จานวน 2 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามหนังสือ
สั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี 2558 ส่วนการศึกษาฯ)
1.1โรงเรียนร่องธารวิทยา ตัง้ ไว้ 624,000 บาท
เด็กนักเรียนจานวน 156 คนอัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ข้อ 9 หน้า 86(ส่วนการศึกษาฯ)
1.2โรงเรียนบ้านโป่ งแดง ตัง้ ไว้ 596,000 บาท
เด็กนักเรียนจานวน 149 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ข้อ 8 หน้า 85(ส่วนการศึกษาฯ)
2 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตาบลทรายขาว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 2 หน้า 83(ส่วนการศึกษาฯ)
3 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการป้ องกันเด็กและเยาวชนวัย
เสีย่ งในสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 3 หน้า 83(ส่วนการศึกษาฯ)
4 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 4 หน้า 84(
ส่วนการศึกษาฯ)
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ งแดง ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการป้ องกันเด็กและเยาวชนวัย
เสีย่ งในสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 84(ส่วนการศึกษาฯ)
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ งแดง ไว้ 40,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 6 หน้า 84(
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสอาเภอพาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 83(ส่วนการศึกษาฯ)

รวม
รวม
จานวน

1,370,000 บาท
1,370,000 บาท
1,370,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

รวม
รวม
รวม

465,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท
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โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าดืม
่ น้าบริโภค ปลอดภัย ประจาปี งบประมาณ 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า ตรวจสอบคุณภาพน้าดืม
่ น้าบริโภค ปลอดภัย สาหรับประปาหมูบ
่ า้ นแต่ละ
หมูบ
่ า้ น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 4 หน้า 105(กองช่าง)
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกตาบลทรายขาว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกตาบลทรายขาว
เช่น ค่าวัสดุ ค่าน้ายาเคมี หรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าเป็ น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 3 หน้า 105(
สานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ
่ า้ นหมูท
่ ี่ 1-17 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ข้อ 1 หน้า 104(สานักงานปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
กิง่ กาชาดอาเภอพาน ตัง้ ไว้ 15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

255,000 บาท
255,000 บาท
255,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

15,000
15,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,270,740
1,176,740
1,176,740
975,240

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินประจาตาแหน่ ง ผูอ
้ านวยการกองช่าง (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วยตาแหน่ง ผูช
้ ่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล(กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

42,000 บาท

จานวน

142,800 บาท

จานวน

16,700 บาท

รวม
รวม
จานวน

1,574,000 บาท
135,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

947,000 บาท

จานวน

487,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการทีก
่ าหนด(กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
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(1) ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ตัง้ ไว้ 487,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ อบต.ทรายขาว ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีม
่ ท 0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ
่ งการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (กองช่าง)จานวน 50,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผูช
้ ่วยช่างโยธา ผูช
้ ่วยช่างเขียนแบบ ผูช
้ ่วย
ช่างไฟฟ้ า จานวน 4 อัตราๆละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน (กองช่าง) จานวน
432,000บาท
(2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จานวน 5,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน หรืองานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ(กองช่าง)
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ค่าอบรม ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรม
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ (กองช่าง)

สัมมนา

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม
จานวน

492,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
รวม

520,000 บาท
520,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

ประชุม

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ ง ๆ สี ทินเนอร์ ปูนขาว กระเบือ
้ ง ค้อน คีม
จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลือ
่ ย อุปกรณ์ ประปา ท่อ ตลอดจนวัสดุอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
(กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน 2 ที ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์
รถบรรทุกเอนกประสงค์ รถผสมปูน (กองช่าง)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมี วัสดุอป
ุ กรณ์ ทาง
การแพทย์ ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ
้ ฟิ ล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด้จาก
การล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ ตลับผงหมึกเครือ
่ งพิมพ์
แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้ นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจต
ิ อล จานวน 1 เครือ
่ ง
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กล้องถ่ายภาพพนิง่ ระบบดิจต
ิ อล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครือ
่ ง
1) เป็ นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีก
่ า้ หนดเป็ นความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลีย่ นสือ่ บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือ่ ข้อมูลเต็ม
หรือเมือ่ ต้องการเปลีย่ น
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง
ตามราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ ปี 2558 (1 มีนาคม 2558)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 27 หน้า
126 (กองช่าง)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ) จานวน 1
เครือ
่ ง
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) ราคา
30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จานวน 1
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สาหรับแบบ
L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics
Processing Unit ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ทีม
่ ี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB จานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า18.5 นิว้
จานวน 1 หน่วย
-โต๊ะและเก้าอีค
้ อมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
เครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A3

จานวน

30,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

หน้า : 1/1
เครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครือ
่ ง
ราคา 53,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 56 หน้า 138 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

จานวน

430,000 บาท

รวม
รวม
รวม

2,430,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท

จานวน

455,000 บาท

รวม
รวม

1,975,000 บาท
1,975,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครือ
่ งจักรกล
ยานพาหนะ ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)
งานไฟฟ้ าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

โครงการขยายเขตไฟ้ ฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค สาขาพาน ตัง้ ไว้ 455,000 บาท
1.1โครงขยายเขตไฟฟ้ า ซอยครูทกั ษิณ บ้านร่องธาร หมูท
่ ี่ 3 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว้ 55,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 70 (กองช่าง)
1.2โครงการขยายไฟฟ้ า เหล่าป่ าแฮะ บ้านร่องธารเหนือ หมูท
่ ี่ 9 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 3 หน้า 70 (กองช่าง)
1.3โครงการขยายเขตไฟฟ้ า ซอย 4 ,1 , 2 บ้านทรายทอง หมูท
่ ี่ 15 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 8 หน้า 72
(กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ฌาปนสถาน ) บ้านสมานมิตร หมูท
่ ี่ 14 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 412 ตาราง
เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการจานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่ ทข 014/2559 ปรากฏ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 61 หน้า 58 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างฝาปิ ดรางระบายน้า ซอย 6 – 7 บ้านโป่ งแดง หมูท
่ ี่ 8 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/1
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175 เมตร พร้อม
ติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ ายปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่ ทข - 008/2559 ปรากฏ ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 40 หน้า 48 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยนายบุญทา บ้านดงลาน หมูท
่ ี่ 17 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

145,000 บาท

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 172 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการจานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว
เลขที่ ทข - 017/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 71 หน้า 62 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ซอย 5 บ้านโป่ งแดงใหม่ หมูท
่ ี่ 12 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ความยาวไม่น้อย
กว่า 178 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่
ทข - 012/2559 ปรากฏ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 55 หน้า 55 (กองช่าง)
โครงการขยายไหล่ทางหน้าตลาดหมูท
่ ี่ 11 ตาบลทรายขาว อาแภอพาน จังหวัดเชียงราย
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธาร หมูท
่ ี่ 11 (สายหลักใน
หมูบ
่ า้ น) เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร ตามแบบอบต.ทรายขาว
เลขที่ ทข - 013/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 50 หน้า 52 (กองช่าง)
โครงการวางท่อรางระบายน้า ซอยโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หมูท
่ ี่ 6 ตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ขนากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 144 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการจานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว
เลขที่ ทข - 006/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 26 หน้า 43 (กองช่าง)
เจาะบ่อบาดาล บ้านทรายขาว หมูท
่ ี่ 5 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เจาะบ่อบาลชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK ท่อ พีวีซี 6 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 95
เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย รูปแบบหมายเลข แบบบ่อน้าบาดาล
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK (กรวดกรุรอบบ่อ) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 4 หน้า 66 (กองช่าง)
รางการวางท่อระบายน้าพร้อมขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านโป่ งทวี หมูท
่ ี่ 16 ตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ท่อระบายน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 122 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 173 เมตร พร้อมป้ าย
โครงการจานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่ ทข - 016/2559 ปรากฏปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 ข้อ 69 หน้า 61 (กองช่าง)
รางระบายน้า ถนนสายหลัก บ้านร่องธาร หมูท
่ ี่ 3 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

หน้า : 1/1

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 129 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว
เลขที่ ทข - 003/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 15 หน้า 38 (กองช่าง)
วางท่อระบายน้าสายหลัก บ้านสันทราย หมูท
่ ี่ 1 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ความยาว

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม

910,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

770,000 บาท
770,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

ท่อระบายน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่
น้อยกว่า 140 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว
เลขที่ ทข - 001/2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 34 (กองช่าง)
วางท่อหน้าศาลาอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุง บ้านหนองตุม
้ หมูท
่ ี่ 7 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
ท่อระบายน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 23.50 เมตร ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่ ทข- 007/2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ข้อ 34 หน้า 46 (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพือ
่ จัดอบรมให้ความรู้ แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน เป็ นค่าใช้จา่ ย อาทิ ค่า
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาบลทรายขาว
เพือ
่ ใช้จา่ ยตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาบลทรายขาว อาทิเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 79
(สานักงานปลัด)
โครงการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบลทรายขาว
เพือ
่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการป้ องกันยาเสพติดในโรงเรียนร่องธารวิทยา อาทิ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสอ
ื่ การเรียนการสอน ป้ ายโครงการ หรืออืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 ข้อ 7 หน้า 109 (สานักงานปลัด)
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ
ก่อสร้างอาคาร ฌาปนสถาน บ้านหนองผักจิก หมูท
่ ี่ 4 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมป้ ายโครงการ ตามแบบ
อบต.ทรายขาว เลขที่ ทข 004/2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 3 หน้า 65 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องธารกลาง หมูท
่ ี่ 11 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายโครงการ 1
ป้ าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที่ ทข011/2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 8 หน้า 67
(กองช่าง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
รวม
จานวน

100,000 บาท
100,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม
รวม
รวม

137,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท

รวม

705,000 บาท

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบ ัติการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอพาน ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
ตามโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอพาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 5 หน้า 109 (สานักงานปลัด)
2.อุดหนุนศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว้
20,000 บาท
ตามโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่
5 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 6 หน้า 109 (สานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นหนองผักจิก ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
ตามโครงการส่งเสริมการฝึ กอบรมทาขนม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 2 หน้า 79(สานักงานปลัด)
2.อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีบา้ นรวมไทย ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
ตามโครงการส่งเสริมการฝึ กอบรมทอผ้าเซ็ดเท้า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 5 หน้า 79
(สานักงานปลัด)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตาบลทรายขาว
เพือ
่ จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับ ประชาชนตาบลทรายขาว โดยเป็ นค่าใช้จา่ ยอาทิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุกีฬา ค่าป้ ายโครงการ หรืออืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องปรากฏใน
แผนพัฒนาตาบลทราขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนาที่ 2 ข้อ4
หน้า 107 (ส่วนการศึกษาฯ)
โครงการวันเด็กตาบลทรายขาว
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการวันเด็กตาบลทรายขาว เช่น ค่าป้ ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร หรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 23
หน้า 96 (ส่วนการศึกษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว้ 7,000 บาท
อุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 107 (ส่วนการศึกษาฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่

หน้า : 1/1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์

รวม
รวม
จานวน

705,000 บาท
705,000 บาท
705,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

130,400
130,400
20,400
20,400

1.อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 103 (ส่วนการศึกษาฯ)
2.อุดหนุนคณะกรรรมการวัดแม่คาววัง หมูท
่ ี่ 2ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
โครงการธรรมะสัญจรตาบลทรายขาวปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 3 หน้า 103 (ส่วนการศึกษาฯ)
3.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลทรายขาว ตัง้ ไว้ 600,000 บาท
โครงการสืบประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตาบลทรายขาว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 103
(ส่วนการศึกษาฯ)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม

บาท
บาท
บาท
บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุมให้กบั คณะกรรมการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลทรายขาว จานวน 17 คนๆละ 100 บาท จานวน 12 เดือน ตัง้ ไว้ 20,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 1 หน้า 80 (สานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตรตาบลทรายขาว

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

240,000 บาท
240,000 บาท
240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอบรม พัฒนาส่งเสริมความรูใ้ ห้เกษตรตาบลทรายขาว จานวน 170 คน
โดยจ่ายเป็ นค่า วิทยากร ค่าเอกสาร หรืออืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาตาบล
ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 4 ข้อ 2 หน้า 80
(สานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จ่ายจัดซือ
้ วัสดุการเกษตร อาทิเช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ ย ในการบารุงต้นไม้ในสานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว (สานักงานปลัด)
งานอนุรกั ษ์ แหล่งน้าและป่ าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการขุดลอกลาเหมืองห้วยโป่ ง บ้านสันต้นม่วง หมูท
่ ี่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,950 ลบ.เมตร ตามแบบ
อบต.ทรายขาว เลขที่ ทข 010/2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 10 หน้า 76 (กองช่าง)
โครงการบวชป่ าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ฯ
เพือ
่ ใช้จา่ ยในจัดกิจกรรมบวชป่ าชุมชน หรือวัสดุอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ3
หน้า 82 (สานักงานปลัด)
โครงการปลูกป่ าและอนุรกั ษ์ ป่า

หน้า : 1/1
เพือ
่ ใช้จา่ ยในจัดกิจกรรมปลูกป่ าชุมชนอาทิ ค่ากล้าไม้ ค่าปุ๋ ย ค่าป้ าย หรือวัสดุอน
ื่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 1 หน้า 82 (สานักงานปลัด)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,623,064
1,623,064
1,623,064
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม โดยตัง้ จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ตอ
่
เดือน ฯลฯ (สานักงานปลัด)
เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เดือน(สานักงานปลัด)

จานวน

420,000 บาท

จานวน

353,074 บาท

จานวน

320,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

199,990 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน 70 คนๆ ละ 500บาท/เดือน จานวน 12

สารองจ่าย
้ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
- เพือ
่ ใช้จา่ ยกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ส
ี าธารณภัยเกิดขึน
ประชาชน หรือมาตรการป้ องกันก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
่ หรือพื้นทีอ่ บต.ทรายขาว ตัง้ ไว้
250,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิน
่ หรือพื้นทีอ่ บต.
ทรายขาว ในการบริหารกิจการและใช้จา่ ยในกิจการของกองทุน ฯ โดย อบต.ทรายขาว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 2 หน้า 104 (สานักงานปลัด)
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิน
่ ตาบลทรายขาว ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิน
่ ตาบล
ทรายขาว (ออมวันละบาท)ตามแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559 -2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 2 หน้า 106 (สานักงานปลัด)
เงินช่วยพิเศษ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี ขา้ ราชการครู พนักงานครูพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และข้าราชการบานาญ (ครู) พนักงานบานาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย ( 3เท่า
ของเงินเดือนเต็มเดือน) (สานักงานปลัด)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ โดยคานวณใน
อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 (สานักงานปลัด)
เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเงินสมทบเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) (สานักงานปลัด)

