
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอ พาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,130,890 บาท
งบบุคลากร รวม 10,135,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ 
  - นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท               
  - รองนายกอบต.เดือนละ11,220 บาท 2 คนจํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน      21,000 บาท
- รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท 2 คน จํานวน 12  เดือนเป็น
เงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่
  - นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
 บาท
  - รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท 2 คน จํานวน  12  เดือนเป็น
เงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน  12  เดือนเป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทราย
ขาว รวม 34 คน ดังนี
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.จํานวน 1 คนเดือนละ11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.จํานวน1คน เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.จํานวน 32 คน เดือนละ 7,200 บาทต่อ
คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,764,800 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,355,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,580,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่ง ปลัด อบต.,รอง
ปลัด อบต.,หัวหน้าสํานักปลัด,นักตรวจสอบภายใน,นักจัดการงานทัว
ไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากร
บุคคล,นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้า
สํานักปลัด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,375,720 บาท
   ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     จํานวน 647,720
 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างสําหรับพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย ผช.จน
ท.ธุรการ 1 อัตรา,ผช.จนท.ป้องกันฯ 1 อัตรา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 1
 อัตรา,พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานดับเพลิง จํานวน 1
 อัตรา
   ประเภทค่าจ้างชัวคราว                         จํานวน 1,728,000 บาท
        - ค่าจ้างแรงงาน                                                                    
            (1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)                 ตังไว้ 432,000 บาท
            (2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง/พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตราจํานวน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)                                                              ตังไว้ 216,000 บาท
            (3) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ตําแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ/ผช.นัก
พัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตราจํานวน 12 เดือน(สํานัก
ปลัด)                                                              ตังไว้ 216,000 บาท
            (4) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานประจําชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ตําแหน่ง พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)                        ตังไว้ 216,000 บาท
            (5) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)                  ตังไว้ 216,000บาท
            (6) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานประจําชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ตําแหน่งพนักงานประจํารถ จํานวน 4 อัตรา รวม 12
 เดือน                                                                ตังไว้ 432,000
 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826 ลว.17 ก.ย
. 2553) (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจจํานวน 5
 อัตรา ประกอบด้วย  ผช.จนท.ธุรการ 1 อัตรา,ผช.จนท.ป้องกันฯ 1 อัต
รา,ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 1 อัตรา,พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และ
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา(สํานักปลัด)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่ง ปลัดอบต
. (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,727,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างฯ      ตังไว้   20,000
 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้าง ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
-  ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ                 ตังไว้   10,000
 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (สํานักปลัด)
-  ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลการจับกุม ตาม พรบ.จราจรทาง
บก                  ตังไว้  5,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าทีในการจับกุมผู้กระทํา
ความผิด ตาม พรบ.จราจรทางบก (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบของทางราชการ (ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ลว. 4 ส.ค. 2548 รวม
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 ลว. 11 เม.ย. 2551)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ (ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ลว. 3 ก.ค. 2541 รวมแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค.2549) (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตังไว้ 30,000
 บาท                                   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอืนๆ และการทํา
ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของ อบต.ทรายขาว ค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายเอกสารประชุมต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
 0313.4/1452 ลว. 27 พ.ค. 2541 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือหนังสือสังการอืนๆทีเกียว
ข้อง (สํานักปลัด)                           
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                               ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ (สํานัก
ปลัด)                                                                      
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล                                        ตังไว้ 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวข้องกับการรับรองการต้อนรับบุคคลกลุ่มบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน(ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว
. 28 ก.ค.2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองของ อปท.) (สํานักปลัด)
- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ ตังไว้ 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต.หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมร่วม
อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน (ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลว.28 ก.ค.2548 เรือง การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อปท.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าและปรับปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทรายขาว        จํานวน  10,000  บาท จํานวน 10,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและปรับปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทรายขาว ให้เป็น
ปัจจุบัน (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  ค่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ(ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 ลว. 14 ก.ย. 2555 รวมแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 ลว. 26 ก.พ.2558) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
   -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ รัฐพิธี ราชพิธี จํานวน 30,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของ
ทางราชการ รัฐพิธี ราชพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนม์
พรรษา ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี กิจกรรมงานต่าง

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

จํานวน 100,000 บาท

  -   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของผู้
บริหาร พนักงาน  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทราย
ขาว (สํานักปลัด)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว

จํานวน 100,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว(สํานักปลัด)

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือพัฒนาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานตําบลทรายขาว โดย
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตําบลทรายขาว (สํานักปลัด)

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน และแผนชุมชนตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิน แผนชุมชน แผนดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และ
อืนๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร     ป้ายโครงการ จ้างเหมาสํารวจความคิดเห็นในการจัดทํา
แผน วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง หรืออืนๆ ฯลฯ

โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย หรือ
หน่วยงานอืน

จํานวน 30,000 บาท

  -   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอืน อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง หรืออืนๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร อบต.ทรายขาว                    จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง เพือนําความรู้ไปพัฒนาองค์กร(ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค.2557) (สํานัก
ปลัด)

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถินไทย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลว. 10 ส.ค. 2555 เรือง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท.) (สํานักปลัด)

โครงการอบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เคลือนที อาทิ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเอกสาร หรือค่าอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ(สํานักปลัด)

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิน  เพือพัฒนาและ
เพิมทักษะความสามารถนําความรู้ไปพัฒนาท้องถิน (ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกียวกับกฎหมายเพือใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ประชาชนเกียวกับ
กฎหมายเพือใช้ในชีวิตประจําวัน และอืนๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ป้าย
โครงการ วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง หรืออืนๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000 บาท
5) ประเภทค่าซ่อมแซม                                      จํานวน 220,000
 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าซ่อมกลาง) เพือ
ให้สามารถทํางานได้ตามปกติ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559
เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (สํานักปลัด)
         (1) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ
 4467 ชร จํานวน 40,000 บาท
         (2) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กล 5975 ชร จํานวน 20,000 บาท
         (3) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน กบ 8261 ชร จํานวน 40,000 บาท
         (4) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) หมายเลข
ทะเบียน นข 8208 ชร จํานวน 30,000 บาท
         (5) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก หมายเลข
ทะเบียน บพ 8050 ชร จํานวน 40,000 บาท
         (6) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก หมายเลข
ทะเบียน บห 9247 ชร จํานวน 30,000 บาท
         (7) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษารถจักยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ขษข 144 ชร จํานวน 10,000 บาท
         (8) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครืองตัดหญ้า จํานวน 10,000
 บาท

ค่าวัสดุ รวม 447,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป  เครืองเย็บกระดาษ  เป็ก กาว แฟ้ม ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ เปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น (สํานัก
ปลัด)                                                  
- เพือจัดซือเก้าอีพลาสติก                        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง , ไม้
กวาด , เข่ง ,ถ้วยชาม , แก้วนํา , จานรอง ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ฯลฯ(สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 217,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล   นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ซึงโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง 
เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (สํานักปลัด)
(1) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 4467
 ชร จํานวน 30,000 บาท
(2) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 5975
 ชร จํานวน 30,000 บาท
(3) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ (รถตู้)  หมายเลข
ทะเบียน กบ 8261 ชร จํานวน 40,000 บาท
(4) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข
 8208 ชร จํานวน 30,000 บาท
(5) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บพ
 8050 ชร จํานวน 40,000 บาท
(6) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บห
 9247 ชร จํานวน 40,000 บาท
(7) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษข
 144 ชร จํานวน 3,600 บาท
(8) ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เครืองตัดหญ้า จํานวน 5 เครือง 
จํานวน 3,600 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูลตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด  อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตัง ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีทีอยู่ในความควบคุม
ดูแลของ อบต.รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่า
ภาษี  เป็นต้น ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณีย์ อากร ฯลฯ เป็นต้น (สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กันเช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 30,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ เพือใช้เก็บเอกสารสํานักปลัด อบต.  (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดซือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 14,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 2 ตู้  ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัด) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองซักผ้าแบบสองถัง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองซักผ้าแบบสองถัง ขนาดความ
จุ 14 กิโลกรัม จํานวน 1 เครือง (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1
 เครือง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ข้อ 7 คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 ชุด 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ข้อ 45คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรและสถาบันทีเป็นกลาง เพือดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.)

งบเงินอุดหนุน รวม 93,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,750 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
         (1) อุดหนุนปรับปรุงศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงคํา อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงรายเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานทีกลาง
สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลว. 8 ม.ค.2553
 เรือง การตังงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนของ อปท. ประกาศคณะกรรมการกระจายอําเภอให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เรืองหลักเกณฑ์การสนับสนุนของ อบจ
. เทศบาล และ อบต. ในการให้บริการสาธารณะ ลว. 23 พ.ย.2552
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 78,750 บาท
(1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เพือใช้จ่าย
โครงการจัด รัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม ประจําปี 2561 ฯลฯ ดัง
นี          จํานวน  78,750  บาท
      งานรัฐพิธี
 - พิธีเทิดพระเกียร์ติเนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (21 ต.ค.2560)
            จํานวน 1,500 บาท
 - พิธีวันปิยมหาราช (23 ต.ค.2560        จํานวน 1,250 บาท
 - พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค.2560) 
      จํานวน 3,125 บาท
 - พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (18 ก.ค.2561)
            จํานวน 1,500 บาท
 - พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร  (28 ก.ค.2561)
            จํานวน 6,250 บาท
 - พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   ประจําปี 2561 (12 ส.ค.2561)        จํานวน 5,000 บาท
 งานประเพณี และวัฒนธรรม
 - งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (ม.ค. – ก.พ.2561)       จํานวน 21,875
 บาท
 - งานพิธีสรงนําพระธาตุเจ้าดอยตุง (ขึน 15 คํา เดือน 4) 
      จํานวน 1,500 บาท
 - งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง อําเภอพาน (เม.ย.2561) 
      จํานวน 3,300 บาท
 - งานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา (ก.ค.2561) 
      จํานวน 14,950 บาท
 - งานของดีอําเภอพานประจําปี        จํานวน 18,500 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,042,110 บาท
งบบุคลากร รวม 2,256,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,256,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,611,190 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง  จํานวน  5  อัตรา ประกอบด้วย   ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกอง
คลัง, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักวิชาการจัดเก็บรายได้,  นัก
วิชาการพัสดุ ,นักวิชาการเงินและบัญชี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)    งานบริหาร
งานคลัง (00113) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตัง
ไว้ 42,000 บาท  ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัว
ไป     (00100)     แผนงานบริหารทัวไป   (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 587,400 บาท
ประเภทค่าจ้างชัวคราว  ตังไว้ 143,400 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1
  อัตรา ประกอบด้วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานแผนงานบริหารทัว (00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
ประเภทค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้   444,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน  จํานวน   4  อัตรา คือ ตําแหน่ง 1.ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท ๒.ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท       3.ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท 4.ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,020 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้จํานวน ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 734,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารทัวไป   (00100)   แผนงานบริหารทัว
ไป   (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัว
ไป   (00100)   แผนงานบริหารทัวไป   (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กองคลัง    ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารทัว
ไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)  
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ค่าใช้สอย รวม 548,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   ตังไว้  10,000   บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร    แบบแปลน  พิมพ์เขียวต่าง ๆ และเข้าเล่ม
เอกสารรายงานต่าง ๆ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป        แผน
งานบริหารทัวไป   (00100)  งานบริหารงานคลัง (00113)
 (2) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ     ตังไว้   20,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที
มท 0313.4/1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารทัวไป (00110)   งานบริหาร
งานคลัง (00113) 
(3) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้   10,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ปรากฏในแผน
งานด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยียมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานของส่วนกองคลัง อบต.ทราย
ขาว ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารทัว
ไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 413,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี   
- โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้ 
    จํานวน        400,000   บาท
-  โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที จํานวน     3,000 บาท
-  โครงการ “บริการนอกเวลา พักเทียงเริงร่า วันเสาร์อาทิตย์เบิก
บาน บริการด้วยใจ”                                                จํานวน   10,000 
บาท 
-  โครงการลดระยะเวลาและขันตอนการจัดเก็บรายได้  (ไม่ใช้งบ
ประมาณ)
ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป  (00100) แผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
                                           จํานวน    5,000  บาท
ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป  (00100) แผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ใน
การอบรม  สัมมนาประชุมของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานในส่วนกองคลัง  ค่าธรรมเนียมติดต่อราชการ  เอกชน  และค่าบริการ
ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์   เพือใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  กองคลัง  ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 61,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ รถ
จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉค 244 เชียงราย ปรากฏในแผนงาน
ด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผ่นดิสก์  หัวพิมพ์  ตลับ
ผงหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้น
พิมพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานด้านบริหารทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ
ไม้(ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 75 ซม.) พร้อมเก้าอี
คอมพิวเตอร์ (ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 53 ซม. สูง 45 ซม.) จํานวน 3 ชุ
ด ชุดละ 3,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือมากกว่า ดังนี
1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน
  2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ Solid state Disk –okf8;k,06w,johvpd;jk 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย  
ปรากฏใน  แผนงานด้านบริหารทัวไป   (00100)   แผนงานบริหารทัว
ไป   (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืน  ปรากฏ
ใน  แผนงานด้านบริหารทัวไป   (00100)   แผนงานบริหารทัว
ไป   (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สัญญาณไฟกระพริบ ยางนอก ยางใน แบ
ตเตอร์รี เพลา หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร ฯลฯ(สํานัก
ปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ นํายาต่างๆ 
สายยาง แอลกอฮอล์ ถังออกซิเจน เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข้ลูกยาง และ
อืนๆ (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ และอืนๆ ที
เกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับ
เพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฮูดกันไฟ เครืองแต่งกายของพนักงาน
ดับเพลิง ฯลฯ  ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติด
ตัง ฯลฯ เป็นต้น (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 
ค่าจัดการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ) อาทิ ค่าวิทยากร ป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ (สํานักปลัด)
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน อาทิ
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดการอบรมการป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและนอก
เทศกาล เช่น ป้ายโครงการ กระบองไฟ เสือสะท้อนแสง อุปกรณ์
ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,244,630 บาท
งบบุคลากร รวม 903,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 903,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,630 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล เงินเดือน จํานวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุ กองการศึกษาฯ  จํานวน  1  ตําแหน่ง (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
จํานวน   1 อัตรา   (กองการศึกษาฯ)  

งบดําเนินงาน รวม 290,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  (กองการศึกษา) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล (กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 - สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศ 
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ทังนีหมายถึงค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอบรม ค่า
ธรรมเนียมอืนๆของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน กองการศึกษาฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง (กองการศึกษาฯ)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนา 
ประชุมของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทรายขาว เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา (กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (กองการศึกษาฯ)

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิน (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - รายจ่ายเพือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น จัดซือกระดาษถ่าย
เอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อน แก้ว นํายาล้างจาน นํายาทําความสะอาดพืน เสือนํามัน ฯลฯ
  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นนํายาเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ นํายาฆ่าเชือโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส   แผ่นซีดี  แผ่นดีวี
ดี หัวพิมพ์ ตลับหมึกผงเครืองพิมพ์ หมึกพิมพ์ หมึกเครืองพิมพ์ถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน กระดาน
ลืน พลาสติก เบาะยืดหยุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แฟ้มสันกว้าง 2 ชัน 16 ช่อง จํานวน 8,000 บาท

 - เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แฟ้มสันกว้าง 2 ชัน 16 ช่อง จํานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขยายไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
      2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
      -มีหน่วยประมวลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่านี ดังนี
      1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
      2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีความความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Networt Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ อาทิเช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน (กองการ
ศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,603,384 บาท
งบบุคลากร รวม 9,618,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,618,430 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,982,420 บาท
 ประเภท เงินเดือนพนักงานครู                            จํานวน  4,615,520
 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครู จํานวน
 16  อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ครู คศ. 3 ครู คศ
. 2ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)            
ประเภท เงินเดือนพนักงานครู อบต. ตําแหน่ง ครู คศ.1 (ครูผู้ดูแล
เด็ก)จํานวน  1,366,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูเด็ก จํานวน  5  อัตรา    (กองการ
ศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการครู/พนักงานครู
ทีได้รับในอัตราเท่าเงินวิทยฐานะ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12
 เดือน (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 478,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/พนักงาน
ครู จํานวน 12 เดือน (โรงเรียนอบต.ทรายขาว/ศพด.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,842,810 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          จํานวน 2,842,810บาท
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี   ผู้ช่วยครู  และนักการภารโรง 
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงิน  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ครู  จํานวน 3 อัตรา  ตําแหน่ง นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว)                                                               ตัง
ไว้ 864,450 บาท  
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ทรายขาว จํานวน 6
 อัตรา  (กองการศึกษาฯ)                                          ตังไว้  868,120
  บาท 
ประเภท ค่าจ้างอืนๆ             จํานวน 1,110,240 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน (รายวัน) เพือเป็นค่าจ้างแรงงาน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู ผู้
ดูแลเด็ก เจ้าหน้าทีอืนทีเกียวข้อง จํานวน 10 อัตรา ฯลฯ (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยการเงิน  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)         ตังไว้ 36,000
 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศพด. สังกัด อบต.ทราย
ขาว จํานวน 6 อัตรา   (กองการศึกษาฯ)                                         ตัง
ไว้ 144,000  บาท
 

งบดําเนินงาน รวม 6,300,954 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่า การศึกษาของบุตรข้าราชการครู ผดด, ครู คศ.1
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน การศึกษา พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 4,749,205 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 - สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน ของโรงเรียน
อบต.ทรายขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทังนีหมายถึงค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทัง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
อบรมสัมมนา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนา ประชุม
ของพนักงานครู พนักงานจ้างโรงเรียนอบต.ทรายขาว (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว) 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถินระดับภาคเหนือ/ประเทศ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ

โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับประเทศ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ คนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับ
ประเทศ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสานฝันสู่อาเซียน(เรียนภาษาจีน) จํานวน 80,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนภาษาจีนกลาง ในการสอนเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอบต.ทรายขาว  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 
โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์ อาทิ
เช่น ป้ายโครงการ ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,369,205 บาท
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(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร                      ตังไว้ 20,000
 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวเนือง ฯลฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน                          ตังไว้ 16,800
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  (
โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด
โรงเรียน                        ตังไว้ 100,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวเนือง ฯลฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                  ตังไว้  50,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ หรือค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวเนือง ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.                                                       ตังไว้ 250,000
 บาท 
- เพือค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
 (6)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา                   ตังไว้  121,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนครูแกนนําและเจ้า
หน้าที อปท. ตามโครงการฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(7)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       ตังไว้  100,000
 บาท 
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(8)ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา                                                              ตังไว้  200,000
 บาท 
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน (SBMLD)                                    ตังไว้ 750,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  (โรงเรียนอบต.ทราย
ขาว)      ตังไว้ 473,800 บาท
 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล
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จนจบการศึกษาขันพืนฐาน (ค่าหนังสือเรียน)  (โรงเรียนอบต.ทราย
ขาว)    ตังไว้ 125,085 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน )(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)ตังไว7้2,830
บาท 
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน(ค่าเครืองแบบเรียน)(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ตังไว้ 75,000บาท 
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ) (โรงเรียนอบต.ทราย
ขาว) ตังไว้ 110,990 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท
.โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)      ตังไว้ 50,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา   (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)                    ตังไว้ 50,000 บาท 
(17) ค่าปัจจัยนักเรียนยากจน(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
ตังไว้  80,000 บาท
(18) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอบต.ทรายขาว  ตังไว้  901,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่า
ฮ่อ) ชันอนุบาล คนละ 20 บาท ประถมศึกษาปีที 1- 6  คนละ 25
 บาท จํานวน 200 วัน  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
(19) ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้ 627,200
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน (กองการศึกษาฯ) 
(20) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                  ตังไว้  195,500
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ ปี (กองการศึกษา)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

ค่าวัสดุ รวม 1,390,949 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ  เครืองใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  นําดืม(ศพด.) ฯลฯ (โรงเรียน
อบต.ทรายขาว)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ
(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อน แก้ว นํายาล้างจาน นํายาทําความสะอาดพืน ฯลฯ (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,235,949 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 
จํานวน  3  ศูนย์ และโรงเรียนในตําบลทรายขาว  จํานวน 3 แห่ง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น จอบ เสียบ ค้อน ขวาน กระเบือง สี        ทินเนอร์  ไม้ เหล็ก ฯล
ฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่า นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามัน 2 ที  ฯลฯ(โรงเรียน
อบต.ทรายขาว)   

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
สารเคมีกําจัดและป้องกันศัตรูพืช   อาหารสัตว์   พันธุ์พืช   พันธุ์สัตว์ปีก  
 สัตว์นํา วัสดุ อุปกรณ์เครืองมือทางการเกษตร ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทราย
ขาว)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ชุดดุริยางค์ เช่น เสือสูท,กางเกง
เอียม,
ปลอกแขนวง,หมวกทรง,พู่ขนนกทรงสูง,รองเท้า ฯลฯ (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  อาทิเช่น ลูกฟุตบอล อุปกรณ์กีฬาฯลฯ (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส แผ่นซีดี
 แผ่นดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึกเครืองพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผนกรองแสง 
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์  โปรแกรม ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน ฯลฯ (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 132,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  โทรสาร และเหมารวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ซึงบริการและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ(โรงเรียนอบต.ทราย
ขาว)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด สมาร์ททีวี ขนาด 40 นิว จํานวน 2 เครือง (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว3301 ลว 14 มิ.ย
. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,434,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,434,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,434,000 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวัน                                          ตังไว้ 1,304,000
 บาท 
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน   
 สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
 (สพป.) ในตําบลทรายขาว ชันอนุบาลจนถึงชันประถมศึกษาปีที 6 
จํานวน 2 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน  200 วัน ได้แก่
   - โรงเรียนบ้านโป่งแดง                              ตังไว้ 580,000 บาท
   - โรงเรียนร่องธารวิทยา                              ตังไว้ 724,000 บาท     
(2) อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา   ***                  ตังไว้ 40,000 บาท
    - เพืออุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
การป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสียงในสถานศึกษา  (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา                         ตังไว้ 40,000 บาท
    - เพืออุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง                          ตังไว้  50,000
 บาท   
    - เพืออุดหนุนโครงการสร้างเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนบ้านโป่งแดง (กองการศึกษาฯ)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในตําบลทรายขาว จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ต่างๆตําบลทรายขาว เช่น ค่าวัสดุ ค่านํายาเคมี หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,723,910 บาท
งบบุคลากร รวม 1,759,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,759,310 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,101,890 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา  ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  วิศวกรโยธา นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ  ฯลฯ   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,560 บาท

1.ประเภทค่าจ้างชัวคราว                           ตังไว้    154,560  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ (กองช่าง)
 2.หมวดค่าจ้างชัวคราว                ตังไว้     456,000  บาทประเภทค่า
จ้างแรงงาน               ตังไว้     456,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแรงงาน จํานวน 3 ตําแหน่ง   4 อัตรา   ประกอบ
ด้วย     (1)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (2 อัตรา) 
  - อัตราที 1 เดือนละ 11,000.-บาท
  - อัตราที 2 เดือนละ   9,000.-บาท
(2)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (1 อัตรา) เดือนละ   9,000  บาท
(3)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา  (1 อัตรา)       เดือนละ   9,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,860 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,343,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ของกองช่าง  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับ  ตามระเบียบฯ   หรือหนังสือสังการทีกําหนด (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 125,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ   ตังไว้  120,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) ตังไว้  100,000
  บาท
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักสามเส้น
ทาง                           ตังไว้    20,000  บาท
 2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   ตังไว้    5,000  บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน หรือเอกสารทีเกียว
ข้อง (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอบรมค่า
ธรรมเนียมอืนๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง (กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ใน
การอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (กอง
ช่าง)

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําดืม นําบริโภค ปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท

 - ค่าตรวจสอบคุณภาพนําดืม นําบริโภค ปลอดภัย ประจําปี 2561
โครงการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการนําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

 - ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกิจการนําบาดาล ประจําปี 2561  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 149,000 บาท
- รายจ่ายเพือซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ ใช้งานได้
ตามปกติ (กองช่าง) ฯลฯ
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน (กองช่าง) เช่น คอมพิวเตอร์ เครือง
ปริน ปัมนํา  อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์การช่าง ฯลฯ       ตัง
ไว้   30,000  บาท
 2. ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (กองช่าง) รถยนต์ บน 1095
 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-44-0001             ตังไว้  50,000
  บาท
3. ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (กองช่าง) รถจักรยานยนต์ ขจฉ
 768 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 024-43-0001   ตังไว้ 10,000  บาท
4. ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (กองช่าง) รถกระเช้า  
ทะเบียน 82-0002 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 012-59-0001    ตัง
ไว้    40,000  บาท
5. ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (กองช่าง) รถอเนกประสงค์แบบ
เทท้าย (รถอีแต๋น)                                        
 (1.) หมายเลขครุภัณฑ์ ทข.034-48-0001  ตังไว้    10,000  บาท
 (2.) หมายเลขครุภัณฑ์ ทข.034-48-0002  ตังไว้     2,000  บาท
 (3.) หมายเลขครุภัณฑ์ ทข.034-48-0003  ตังไว้     2,000  บาท
6. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง) รถผสมคอนกรีต หมาย
เลขครุภัณฑ์ ทข. 035-48-001                                   ตังไว้    5,000
  บาท

ค่าวัสดุ รวม 839,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ และ
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ ปูน กระเบืองและอืนๆ ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 87,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามัน 2 ที ของรถ
จักรยานยนต์
รถยนต์ รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถผสมปูน (กองช่าง) 
1. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง) รถยนต์ บน 1095
 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-44-0001                                    ตัง
ไว้ 30,000  บาท
2.ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (กองช่าง)  รถจักรยานยนต์   ขจฉ 768
 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์   024-43-0001            ตังไว้  3,600
  บาท
3.ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง)  รถกระเช้า ทะเบียน 82-0002
 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 012-59-0001   ตังไว้  40,000  บาท
4.ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง) รถอเนกประสงค์แบบเทท้าย (รถ
อีแต๋น) ทข.034-48-0001                                       ตังไว้   5,000
  บาท
5. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง) รถอเนกประสงค์แบบเท
ท้าย (รถอีแต๋น) ทข.034-48-0002                                       ตัง
ไว้   2,000  บาท
6. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง) รถอเนกประสงค์แบบเท
ท้าย (รถอีแต๋น) ทข.034-48-0003                                        ตัง
ไว้   2,000  บาท
7. ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองช่าง) รถผสมคอนกรีต   หมายเลขครุ
ภัณฑ์ ทข. 035-48-001                                      ตังไว้   5,000  บาท 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดี  หมึกพิมพ์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 621,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (กองช่าง)
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (กองช่าง) จํานวน 500,000 บาท

- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (กองช่าง)   
งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพาน
- เพือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่องธารกลาง หมู่
ที 11 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                ตัง
ไว้  50,000 บาท
- เพือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที 15
  ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                ตังไว้  50,000
 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 665,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลทรายขาว จํานวน 85,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลทรายขาว อาทิ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลทรายขาว จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
ทรายขาว อาทิค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวตําบลทรายขาว จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในตําบลทราย
ขาว อาทิ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียว ฯลฯ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลทรายขาว จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดตําบลทรายขาว อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตําบลทรายขาว จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลทรายขาว อาทิเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริม การดําเนินโครงการ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 70,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ
ชุมชน อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
 - เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริม จัดเก็บ คัดแยกขยะ อาทิ
เช่น ถังขยะ ถุงดํา ถุงมือยาง หน้ากาก ฯลฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนตําบลทรายขาว จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชนตําบลทรายขาว อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพาน 
                                                           ตังไว้ 20,000 บาท
     เพือใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอพาน
- อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย                                                             ตังไว้ 20,000 บาท
     เพือใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 140,000 บาท
- อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลทรายขาว                   ตังไว้ 50,000
 บาท
     เพือใช้จ่ายตามโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลทรายขาว อาทิ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)                                                                                             
     - อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทรายขาว            ตัง
ไว้ 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลทรายขาว
- อุดหนุนชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน         ตังไว้ 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการบริหารบ้านเมืองทีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ธารทอง – ทรายขาว ระดับประถม
ศึกษา ปีการศึกษา 2560

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ธารทอง – ทราย
ขาว ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นค่าใช้จ่ายอาทิ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล
หรืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลทรายขาว ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับ ประชาชนตําบลทรายขาว โดยเป็นค่าใช้
จ่ายอาทิ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายโครงการ ค่า
รางวัล ถ้วยรางวัลหรืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ
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โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว จํานวน 80,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กตําบลทรายขาว เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล  ค่าเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพือเสริมสร้างเด็กเยาวชน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 345,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 345,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 345,000 บาท

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว  ตังไว้ 295,000  บาท
 - โครงการสืบประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตําบลทรายขาว  (กองการศึกษาฯ)
(2) อุดหนุนวัดแม่คาววัง   ตังไว้  50,000  บาท
- โครงการธรรมสัญจรตําบลทรายขาว (กองการศึกษา)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และประกาศมหาเถรสมาคม ครังที 1 / 2560 ลง
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2560)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,962,900 บาท
งบลงทุน รวม 6,962,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,962,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที 7 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

จํานวน 2 สาย
 - สายที 1 ซอย 4/3 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288
 ตารางเมตร
 - สายที 2 ซอยลงทุ่งหนองปลิง ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 288.00 ตารางเมตร ปริมาณงานรวม ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 588.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.007/2561 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที 15 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 250,000 บาท

จํานวน 2 สาย
 - สายที 1 ซอยป้าหล้า ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 351.00
 ตารางเมตร
 - สายที 2 ซอยสนามเป้า ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 162.00
 ตารางเมตร
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 513.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.015/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที 8 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ซอย 7 ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 588 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.008/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คาววัง หมู่ที 2 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - (ทางเข้าบ่อขยะ) ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 615.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.002/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที 14 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ซอยแยกฌาปนสถาน ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 588.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.014/2561 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที 1 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

 - ซอย 1/1 ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที ทข
.001-2/2561 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)   บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (ข้ามนําห้วยป่ายาง)

จํานวน 190,000 บาท

 - ปริมาณงาน ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความ
สูง 1.80 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ทํามุม 0 กับแนวตังฉากแนว
ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที GC-4-
701/43,GC-4-703/43
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)  บ้าน
ร่องธาร หมู่ที 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

 - ข้ามนําห้วยไร่ ปริมาณงาน ชนิด1 ช่องทาง ขนาดความ
กว้าง 2.10 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ทํามุม 0 กับ
แนวตังฉากแนวทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที GC-4-701/43,GC-4-703/43
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)  บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (ข้ามนําห้วยหนองผา)

จํานวน 250,000 บาท

 - ปริมาณงาน ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ความ
สูง 2.10 เมตร ความยาว 8.00 เมตร ทํามุม 0 กับแนวตังฉากแนว
ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที GC-4-
701/43,GC-4-703/43 งบประมาณ 250,000 บาท
โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางและวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งทวี หมู่ที 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

จํานวน 2 สาย
 - ซอย 4 วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80X0.80
 เมตร จํานวน 12 บ่อ
 - ซอย 3 วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40
 เมตร จํานวน 118.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80X0.80
 เมตร จํานวน 11 บ่อ เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางทังสอง
ซอย หนา 0.12 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า257.00 ตาราง
เมตร ความยาวท่อระบายนํา คสล.รวมกันทังสองสายไม่น้อยกว่า 256.40
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข
.016/2561

โครงการก่อสร้างแนวกันกันตลิงพังและปรับปรุงถนนฝายต้นสี บ้านโป่งแดง
ใหม่ หมู่ที 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 130,000 บาท

 - ปริมาณงาน จํานวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบเลขที ทข.012-1/2561
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่อง
ธารกลาง ตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย (สายหลัก)

จํานวน 250,000 บาท

 - สายหลักในหมู่บ้าน ปริมาณงานฝารางระบายนําขนาด 0.50X1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร มีจํานวนฝาปิดรางระบายนําไม่น้อย
กว่า 346 ฝา หรือมีฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 173.00 เมตร พร้อมป้ายโครงจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
เลขที ทข.011/2561 
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนําในหมู่บ้าน บ.ร่องธาร ม.3 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 180,000 บาท

 - สายหลักในหมู่บ้าน ปริมาณงานฝารางขนาด 0.50X1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร มีจํานวนฝาปิดรางไม่น้อยกว่า 248 ฝา หรือมีฝา
ปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 124.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ      จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.003-1/2561
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - ชุมชนมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา คสล
. เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60 เมตร จํานวน 80.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
.ขนาด 1.20x1.20 เมตร จํานวน 6 บ่อ หรือมีความยาวการวางท่อระบาย
นํา คสล.รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 87.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.010-1/2561
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านท่าฮ่อ หมู่ที 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ซอย 2 ปริมาณขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.006/2561 
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ซอย 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 194.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.012/2561 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านรวมไทย หมู่ที 13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - สายหลักในหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 228.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.013/2561 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านร่องธาร หมู่ที 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 120,000 บาท

 - ซอย 7 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30  เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.003/2561
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านหนองผักจิก หมู่ที 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 345,000 บาท

 - ทางเชือม หมู่ 16 – หมู่ 4  ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ    จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.004/2561 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ซอยลุงสวัสดิ  ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.005/2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งทวี หมู่ที 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - ปริมาณงานวางท่อระบายนํา คสล เส้นผ่านศูนย์
กลาง  1.00 เมตร จํานวน 26 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. ขนาด 1.46x1.20 เมตร จํานวน 2 บ่อ หรือมีความยาววางท่อระบาย
นํา คสล.รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 28.40 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.016-1/2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

 - ปริมาณงาน วางท่อระบายนํา คสล.เส้นผ่านศูนย์
กลาง  1.00 เมตร จํานวน 26.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. ขนาด 1.46x1.20 เมตร จํานวน 2 บ่อ หรือมีความยาววางท่อระบาย
นํา คสล.รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 28.40 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.00-1/2561
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที 10 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ปริมาณงาน จํานวน 1 แห่ง ขนาดอาคาร
กว้าง  9.00 เมตร ยาว 15.00  เมตร พืนทีใช้สอย 135.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข
.010/2561
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โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที 9 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - ปริมาณงานหนาเฉลีย 0.12 เมตร มีพืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 784.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข.009/2561
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที 1 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 250,000 บาท

 - สายหลักในหมู่บ้าน ปริมาณหนาเฉลีย 0.15 เมตร มีพืนทีเทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.001/2561
โครงการขุดลอกลําเหมืองนําร่องธาร บ้านแม่คาววัง หมู่ที 2 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 80,000 บาท

 - ปริมาณงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,210.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที   ทข.002-1/2561
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลทราย
ขาว ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 600,000 บาท

 - ปริมาณงาน จํานวน 1 แห่ง   ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร    ยาว 16.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.018/2561
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการตามพระราชดําริอ่างเก็บนําห้วย
หลวง บ.ท่าฮ่อ ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 70,000 บาท

 - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.05 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร  ราย
ละเอียดตามแบบเลขที ทข.006-1/2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าฝายช่างจร บ้านหนองผักจิก หมู่ที 4 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 30,000 บาท

 - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบเลขที ทข 004-1/2561
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที 1 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 67,900 บาท

 - ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ท่อประปาขนาด 2 นิว ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 760.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.001-2/2561
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านดงลาน หมู่ที 17 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000 บาท

 - จํานวน 1 แห่ง ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที ทข.017/2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบลทรายขาว จํานวน 100,000 บาท
 - เพือเป็นค่าอบรม พัฒนา ส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรตําบล  โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลทรายขาว จํานวน 20,000 บาท
     - เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลทรายขาว ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจัดซือวัสดุการเกษตร อาทิเช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย วัสดุในการบํารุงรักษา
ต้นไม้ ฯลฯ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 50,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการ รักป่า รักนํา รักษาแผ่นดินหรือ
วัสดุอืนทีเกียวข้อง
โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 70,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการ คลองสวยนําใส หรือวัสดุอืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด)
โครงการบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท
     - เพือใช้จ่ายในกิจกรรมบวชป่าชุมชน หรือวัสดุอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,317,176 บาท
งบกลาง รวม 23,317,176 บาท
งบกลาง รวม 23,317,176 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน กจ.  กท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด  ที มท 0809.5/ว 9 ลว. 22  มกราคม  2557 เรือง การจ่ายเงินเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สมุทรสาคร ด่วนทีสุด ที สค 0030/ว 09  ลงวันที  7  มกราคม 2557
  เรือง อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ประจําปี พ.ศ. 2557  ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,040,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ใน
เขต อบต.ทรายขาว จํานวน  12  เดือนและผู้สูงอายุทีขอรับขึนทะเบียน
รายใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  12:47:16 หน้า : 39/40



เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,416,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน  12  เดือนและผู้พิการทีขอรับขึนทะเบียนราย
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 450,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ จํานวน  12  เดือนและผู้ป่วยโรคเอดส์ทีขอรับขึนทะเบียนราย
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561) 

สํารองจ่าย จํานวน 374,321 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสมฯลฯ (ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนดหลัก
เกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล ตังงบประมาณสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายโดยตังไว้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ว 2787 ลว.18  พ.ย
. 2542

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 206,855 บาท
 - เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับ        (ตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41  ลว
.14 สิงหาคม  2558)
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