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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 8,592,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,780,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 73,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 12,978,000 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว

อ าเภอ พาน   จงัหวดัเชียงราย

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

    3.1 นายก อบต. เดอืนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดอืน                         

                                                     เป็นเงนิ 21,000 บาท

    3.2 รองนายก อบต. เดอืนละ 880 บาท 2 คน จ านวน  12  เดอืน             

                                                    เป็นเงนิ 21,120 บาท

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

    2.1 นายก อบต. เดอืนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดอืน                         

                                                   เป็นเงนิ 21,000 บาท

    2.2 รองนายก อบต. เดอืนละ 880 บาท 2 คน จ านวน 12  เดอืน              

                                                  เป็นเงนิ 21,120 บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 514,080 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่

   1.1 นายก อบต. เดอืนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดอืน                        

                                                 เป็นเงนิ 244,800 บาท               

   1.2 รองนายกอบต.เดอืนละ11,220 บาท 2 คนจ านวน 12 เดอืน              

                                                 เป็นเงนิ 269,280 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 86,400 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กเ่ลขานุการนายก อบต.                    

เดอืนละ 7,200 บาท  จ านวน  12  เดอืน          เป็นเงนิ 86,400 บาท
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,811,580 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 3,748,020 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3,096,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิตอบแทนสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 

รวม 34 คน ดงัน้ี

     5.1 คา่ตอบแทนประธานสภา อบต.จ านวน 1 คนเดอืนละ11,220 บาท    

 จ านวน 12 เดอืน                              เป็นเงนิ 134,640 บาท

     5.2 คา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต.จ านวน1คน เดอืนละ 9,180 บาท 

      จ านวน 12 เดอืน                          เป็นเงนิ 110,160 บาท

     5.3 คา่ตอบแทนสมาชกิสภาอบต.จ านวน 32 คน เดอืนละ 7,200 บาท   

ตอ่คน จ านวน 12 เดอืน                     เป็นเงนิ 2,764,800 บาท

     5.4 คา่ตอบแทนเลขานุการสภา เดอืนละ 7,200 บาท                     

จ านวน 12 เดอืน                               เป็นเงนิ 86,400 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งปลดัอบต.,รองปลดั อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 664,560 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล          

จ านวน 1 อตัรา 

เงนิประจ าต าแหน่ง 168,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหก้บัพนกังานสว่นต าบล และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจ าปี จ านวน 11 อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหน่ง ปลดั อบต.,รองปลดั อบต.,

หวัหน้าส านกัปลดั,นกัตรวจสอบภายใน,นกัจดัการงานท ั่วไป,นกัวเิคราะห์

นโยบายและแผน,นกัพฒันาชุมชน,นกัทรพัยากรบคุคล,นิตกิร

เจา้พนกังานธุรการ,เจา้พนกังานป้องกนัฯ (ส านกัปลดั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิประจ าต าแหน่ง ปลดัอบต.

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง ตามภารกจิจ านวน 5 อตัรา 

ประกอบดว้ย ผช.จนท.ธุรการ 1 อตัรา,ผช.จนท.ป้องกนัฯ 1 อตัรา,ผช.จนท.

พฒันาชุมชน 1 อตัรา,พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา และพนกังานดบัเพลงิ 

จ านวน 1 อตัรา

เงนิอืน่ๆ 84,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน

จา้งส าหรบัพนกังานจา้ง ตามภารกจิ จ านวน 5 อตัรา ประกอบดว้ย ผช.จนท.

ธุรการ 1 อตัรา,ผช.จนท.ป้องกนัฯ 1 อตัรา ผช.จนท.พฒันาชุมชน 1 อตัรา,

พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา และพนกังานดบัเพลงิ จ านวน 1 อตัรา

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 137,000 บาท
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งบด าเนินงาน 4,045,200 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสว่น

ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง (ส านกัปลดั)

คา่เชา่บา้น 150,000 บาท

 - คา่ใชจ้า่ยการคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง                           

                                                              ต ัง้ไว ้  20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง ฯลฯ    -

 คา่ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ                ต ัง้ไว ้  10,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่น

ต าบลและพนกังานจา้ง 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์

ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังาน

สว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 - คา่ตอบแทนเป็นเงนิรางวลัการจบักมุตาม พรบ.จราจรทาง

บก                                                                                                     

      ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิรางวลัส าหรบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจบักุมผูก้ระท า

ความผดิ ตาม พรบ.จราจรทางบก  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

คา่ตอบแทน 245,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 35,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล  

ลูกจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิตามระเบยีบของทางราชการ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั

การศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 ลว. 3 ก.ค. 2541 รวม

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค.2549) 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิตามระเบยีบ

ของทางราชการ 

      เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ลว. 4 ส.ค. 2548 รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2551 ลว. 11 เม.ย. 2551

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 40,000 บาท
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รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,388,000 บาท

คา่ใช้สอย 3,008,000 บาท

คา่เชา่และปรบัปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทรายขาว 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่และปรบัปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทรายขาว ใหเ้ป็นปจัจุบนั 

(ส านกัปลดั)

  - คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล         ต ัง้ไว ้20,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่ใชจ้า่ยที่

เกีย่วเน่ืองกบัการรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นตอ้ง

จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองการตอ้นรบับคุคลกลุม่บคุคลหรือคณะบคุคลทีม่า

นิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูาน 

 - คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ                                                    ต ัง้ไว ้40,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภา อบต.หรือคณะกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบหรือ

หนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมรว่ม อปท. กบั อปท. 

หรือ อปท. กบั รฐัวสิาหกจิหรือเอกชนโดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิิจของผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ 

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381ลว.28 

ก.ค.2548 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียง

รบัรองของ อปท.

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

    คา่จา้งเหมาบรกิาร                              ต ัง้ไว ้1,308,000 บาท    

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่

มใิชก่ารประกอบ  ดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่นความ

รบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่บรกิารก าจดัปลวก 

และคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของส านกัปลดั  จ านวน 

11 อตัรา                                             จ านวน  1,200,000 บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ๆ และการท าประกนัภยัรถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์ของ อบต.ทรายขาว คา่ใชจ้า่ยในการถา่ยเอกสารประชชุม

ตา่งๆ จ านวน 30,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก 

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี จ านวน 30,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร เดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 

เดอืน                                                             จ านวน 48,000 บาท 

      เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/;7120 ลว. 9 

ธ.ค. 2559  เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่                

     คา่โฆษณาและเผยแพร ่                      ต ัง้ไว ้80,000 บาท

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง 

โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ                

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 60,000 บาท
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คา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมวนัส าคญัทางราชการ รฐัพธีิ ราชพธีิ 30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน เขา้รว่มกจิกรรมวนัส าคญัของทาง

ราชการ รฐัพธีิ ราชพธีิ เชน่ วนัปิยมหาราช วนัเฉลมิพระชนม์พรรษา 

คา่ใชจ้า่ยในรฐัพธีิ กจิกรรมงานตา่ง ฯลฯโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่

วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว3722 ลว. 10 

ส.ค. 2555 เรือ่ง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ 

ของ อปท.

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่101 ล าดบัที ่3

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 400,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

ฯลฯ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่ตอบแทนกรรมการ คา่วสัดอุปุกรณ์   

คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่100 ล าดบัที ่2

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรส าหรบั 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังาน

จา้ง เชน่     คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ  คา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ

เดนิทางไปราชการ ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555       ลว. 14 ก.ย. 2555 รวมแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 ลว. 26 ก.พ.2558) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆของสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล

ทรายขาว

100,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆของสมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลทรายขาว

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆของผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานจา้ง 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว

100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆของผูบ้รหิาร พนกังาน

สว่นต าบล  พนกังานจา้ง องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว (ส านกัปลดั)
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โครงการจดัเก็บขอ้มลูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานต าบลทรายขาว โดยใช้

เป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาต าบลทรายขาว โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย 

คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่6

โครงการพฒันาศกัยภาพการท างานและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุลากร 

อบต.ทรายขาว

30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพการท างาน

และพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมใหก้บัคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. 

พนกังานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง เพือ่น าความรูไ้ปพฒันา

องค์กร โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่

ป้ายโครงการ คา่จา้งเหมารถโดยสาร  

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่106 ล าดบัที ่5

โครงการตามนโยบายรฐับาลหรือหนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ

หน่วยงานอืน่

30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการตามนโยบายรฐับาลหรือหนงัสอืส ั่งการ

กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอืน่ อาทเิชน่ กจิกรรมเทดิพระเกียรตติา่งๆ  

กจิกรรมรณรงค์ตามนโยบายเรง่ดว่นตา่ง โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่

วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่9

โครงการจดัท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ และแผนชุมชนต าบลทรายขาว 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ แผน

ชุมชน แผนด าเนินงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว และอืน่ๆ โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการจดัการประชุม คา่จา้งเหมาถา่ย

เอกสาร คา่ป้ายโครงการ จา้งเหมาส ารวจความคดิเห็นในการจดัท าแผน วสัดุ

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 

ม.ีค. 2553

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่6
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โครงการอบรมศกึษาดงูาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 300,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมและศกึษาดงูาน เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า  

พนกังานจา้ง  คณะผูบ้รหิารสมาชกิสภาทอ้งถิน่  เพือ่พฒันาและเพิม่ทกัษะ

ความสามารถน าความรูไ้ปพฒันาทอ้งถิน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่

วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่ป้ายโครงการ คา่จา้งเหมารถโดยสาร ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่7

โครงการอบต.เคลือ่นที่ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบต.เคลือ่นที ่โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ประกอบไปดว้ย คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่อืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว3722 ลว. 10 

ส.ค. 2555 เรือ่ง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่งๆ 

ของ อปท.

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่6

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่9

โครงการอบรมใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบักฎหมายเพือ่ใชใ้นชีวติประจ าวนั 30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบักฎหมาย

เพือ่ใชใ้นชีวติประจ าวนั และอืน่ๆ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย คา่ใชจ้า่ย

ในการจดัการประชุม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร ป้าย

โครงการ วสัดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรืออืน่ๆ ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่106 ล าดบัที ่5



หน้า : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 27/8/2561  09:41:09

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

คา่วสัดุ 417,200 บาท

วสัดสุ านกังาน 150,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 210,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ (คา่ซอ่มกลาง) เพือ่ให้

สามารถท างานไดต้ามปกต ิ

    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลว. 19 ม.ีค. 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้

สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค  

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่  น ้ามนัดเีซล   

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ซึง่โดยสภาพไมค่งทน

ถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 60,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง , ไมก้วาด , เขง่ ,

ถว้ยชาม , แกว้น ้า , จานรอง ฯลฯ ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 

คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (ส านกัปลดั)

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 187,200 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดสุ านกังานตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นส านกังาน เชน่ 

กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลปิ  เครือ่งเย็บกระดาษ  

เป็ก กาว แฟ้ม ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือ เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (ส านกั

ปลดั)

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 300,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังาน และสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความควบคมุดแูล

ของ อบต.รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร  คา่ภาษี  เป็น

ตน้ ฯลฯ

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป

บนัทกึขอ้มลูตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ แผน่กรองแสง 

แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด อปุกรณ์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ซึง่โดย

สภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมด

ไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้ม

กนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

คา่สาธารณูปโภค 375,000 บาท
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คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่ราชการ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง

ช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท์  คา่บ ารุงรกัษา

สาย คา่ภาษี ฯลฯ เป็นตน้

งบลงทุน 192,500 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 192,500 บาท

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ

บรกิารอนิเตอร์เน็ต และคา่สือ่สารอืน่ๆ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั

เชน่ คา่บรกิาร  คา่ภาษี ฯลฯ

     เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลว. 19 ม.ีค. 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้

สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค  

คา่บรกิารไปรษณีย์ 15,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์โทรเลข เชน่คา่ฝากสง่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่

ดวงตราไปรษณีย์ อากร ฯลฯ  เป็นตน้ (ส านกัปลดั)

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ชนิดตดิผนงั   

จ านวน 1 เครือ่ง

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากว่า 18,000 บทียีู

2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้

3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีี

ยู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า

เบอร์ 5

4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและ

หน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั

5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 

(Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบั

อนุภาค ฝุ่ นละออง และอปุกรณ์สามารถท าความสะอาดได้

- ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน                  - ชนิดตดิผนงั

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเกา้อีเ้อนกประสงค์ จ านวน 40 ตวั  (ราคา

ตามทอ้งตลาด) 

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

       - ขนาด 44Wx58Dx86H cm ซอ้นเก็บได ้/ โครงเหล็กเหลีย่ม 6 หุน 

หนา 1 มม. 

ชุบโครเมีย่ม/หุม้หนงัเทียม

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่8

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) 21,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเกา้อีเ้อนกประสงค์ 24,000 บาท
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    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่7

จดัซ้ือชุดโพเดยีมแทน่บรรยาย 6,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือโพเดยีมแทน่บรรยาย จ านวน 2 ชุด  (ราคา

ตามทอ้งตลาด) 

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

       - โพเดยีมไมส้กั ขนาดกวา้ง 49 x ยาว 58 x สงู 123 ซม.

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่8

จดัซ้ือเครือ่งเสยีงหอ้งประชุม 32,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งเสยีงหอ้งประชุม พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน 1 ชุด  

(ราคาตามทอ้งตลาด)

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

       - Power mixer   - ล าโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ตวั พรอ้มขาต ัง้

       - ล าโพงตดิผนงัขนาด 5 นิ้ว 6 ตวั  - ไมค์ลอย 1 ชุด - ไมค์สาย 1 ตวั

   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

   เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่7 ล าดบัที ่3

6) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

7) การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ใหเ้ป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ คร ัง้ที ่3/2539 (คร ัง้ที ่57) เมือ่วนัที ่14 

มถินุายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือ

เครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู(EER)นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา

โดยใชห้ลกัการเปรียบเทยีบคณุสมบตัิ คอื

- ถา้จ านวนบทียีูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทยีบจ านวนวตัต์ทีน้่อยกว่า

- ถา้จ านวนบทียีูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจ านวนบทียีูหารดว้ยจ านวนวตัต์ (บทียีูตอ่วตัต์)

ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถอืว่าเครือ่งปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสงู 

สามารถประหยดัพลงังานไดด้กีว่า

8) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ

   (1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบัหุ้ม

ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร

9) คา่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่ตดิต ัง้แยกจากราคา

เครือ่งปรบัอากาศ)

   (1) ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิดแขวน

ขนาดไมต่ ่ากว่า 13,000 บทีีย ู4,000 บาท ขนาดไมต่ ่ากว่า 40,000 บทีีย ู5,500 บาท

   (2) ชนิดตูต้ ัง้พ้ืน

ขนาดไมต่ ่ากว่า 33,000 บทีีย ู5,000 บาท ขนาดไมต่ ่ากว่า 42,000 บทีีย ู6,000 บาท

   (3) ชนิดตดิผนงั

ขนาด 12,000-24,000 บทีีย ู3,000 บาท
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จดัซ้ือชุดรบัแขกชุดใหญ่ 16,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือชุดรบัแขกชุดใหญ ่ จ านวน 1 ชุด (ราคา

ตามทอ้งตลาด)  

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

       - เกา้อี ้โตะ๊ ท ามาจากไมย้างพารา เบาะท ามาจากผา้

       - เกา้อี ้3 ทีน่ ั่ง ขนาด กวา้ง 62 x 160 x 70 ซม. จ านวน 1 ตวั  

       - เกา้อี ้1 ทีน่ ั่ง 2 ตวั ขนาด กวา้ง 62 x 75 x 70 ซม. จ านวน 2 ตวั

       - โตะ๊กลาง 1 ตวั ขนาด กวา้ง 56 x 106 x 45 ซม. จ านวน 1 ตวั

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่6

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่ปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา 8,500 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา     จ านวน 1 ชุด (ราคาตาม

มาตรฐานครุภณัฑ์)

    คณุลกัษณะ

 1) ท าดว้ยไมส้กั    2) มโีตะ๊หมูบ่ชูา 9 ตวั ความกวา้งตวัละ 9 นิ้ว             

3) มฐีานรองโตะ๊หมู่

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่7

จดัซ้ือเต็นท์ขนาดใหญ่ 35,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือซ้ือเต็นท์ทรงโคง้ขนาด 4 x 8 เมตร สงู 

2.50 เมตร   จ านวน 2 หลงั    

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่8 ล าดบัที ่7

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ(ส านกัปลดั)
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คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่

การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

12,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งองค์กรและสถาบนัทีเ่ป็นกลาง เพือ่ด าเนินการส ารวจ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตามการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การปฏบิตังิานราชการ เพือ่ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษต ัง้

จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว1134 ลว. 9 ม.ิย. 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การจ าแนก

ประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ อปท.)

รายจ่ายอืน่ 12,000 บาท

รายจา่ยอืน่

งบรายจ่ายอืน่ 12,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บั องค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่ย็น อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงรายเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานของศนูย์ปฏบิตักิาร

รว่มในการชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว74     

ลว. 8 ม.ค.2553 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณรายจา่ยและการใชจ้า่ยงบประมาณ

หมวดเงนิอดุหนุนของ อปท. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เรือ่งหลกัเกณฑ์การสนบัสนุนของ อบจ. เทศบาล 

และ อบต. ในการใหบ้รกิารสาธารณะ ลว. 23 พ.ย.2552

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

อดุหนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานของศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย

15,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 136,000 บาท

เงนิอุดหนุน 136,000 บาท
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จ านวน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

    

 งานประเพณี และวฒันธรรม

 - โครงการกจิกรรมงานพอ่ขนุเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจงัหวดั

เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562            จ านวน 21,875 บาท

 - โครงการประเพณีนมสัการและสรงน ้าพระธาตเุจา้ดอยตงุ                         

                                                   จ านวน   1,500 บาท

 - โครงการสบืสานวฒันธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหมเ่มอืง)     

ประจ าปี พ.ศ.2562                      จ านวน   3,300 บาท

 - โครงการงานประเพณีเทศกาลแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2562

                                                จ านวน 14,950 บาท

 - โครงการมหกรรมผลติภณัฑ์และของดอี าเภอพาน ประจ าปี 2562              

                                                   จ านวน 18,500 บาท

 - โครงการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของอ าเภอพาน   

จงัหวดัเชียงราย                            จ านวน  40,000 บาท

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว74 

ลว. 8 ม.ค.2553 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณรายจา่ยและการใชจ้า่ยงบประมาณ

หมวดเงนิอดุหนุนของ อปท. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เรือ่งหลกัเกณฑ์การสนบัสนุนของ อบจ. เทศบาล 

และ อบต. ในการใหบ้รกิารสาธารณะ ลว. 23 พ.ย.2552

อดุหนุนอ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  เพือ่ใชจ้า่ยโครงการจดั รฐัพธีิ งาน

ประเพณี และวฒันธรรม

121,000 บาท

    เพือ่ใชจ้า่ยโครงการจดั รฐัพธีิ งานประเพณี และวฒันธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ดงัน้ี          

      งานรฐัพธีิ

 - กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราช

สมภพของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี (งานพธีิไหวส้าแมฟ้่าหลวง) 

(21 ต.ค.2561)        จ านวน 1,500 บาท

 - กจิกรรมวนัปิยมหาราช (23 ต.ค.2561)         จ านวน 1,250 บาท

 - กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร  (5 ธ.ค.2561)        จ านวน 3,125 บาท

 - กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวโรกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคต

ของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี (งานพธีิทานหาแมฟ้่าหลวง)         

(18 ก.ค.2562)                            จ านวน 1,500 บาท

 - กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวโรกาสวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  

(28 ก.ค.2562)                           จ านวน 6,250 บาท

 - กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถ   ในรชัการที ่9 และกจิกรรมวนัแม่

แหง่ชาต ิประจ าปี 2561                จ านวน 5,000 บาท

- กจิกรรมเทดิพระเกียรตแิละถวายสดดุ ีเนื่องในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล อดลุยเดช บรมนาถบพติร           

(13 ต.ค.2561)                           จ านวน 2,250 บาท
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งบบุคลากร 1,894,500 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,894,500 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,871,100 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 151,800 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นตอบแทนพนกังานจา้งภารกจิ ใหแ้กพ่นกังานจา้ง จ านวน 1  

อตัรา ประกอบดว้ย  ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั 

เงนิเดอืนพนกังาน 1,693,080 บาท
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหพ้นกังานสว่นต าบล กองคลงั  จ านวน  5  อตัรา 

ประกอบดว้ย  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองคลงั, เจา้พนกังานการเงนิและ

บญัชี , นกัวชิาการจดัเก็บรายได,้ นกัวชิาการพสัด ุ,นกัวชิาการเงนิและบญัชี 

ฯลฯ  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้ง ฯลฯ   

งบด าเนินงาน 912,500 บาท

คา่ตอบแทน 144,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 7,620 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง  จ านวน 1 

อตัรา ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได้

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 82,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯหรือหนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด  

คา่เชา่บา้น 42,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  กองคลงั    
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คา่ใช้สอย 637,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองบคุคลหรือคณะบคุคล ทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่ม

ชมหรือทศันะศกึษาดงูานของกองคลงั อบต.ทรายขาว 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 494,000 บาท

 (1) คา่จา้งเหมาบรกิาร                         ต ัง้ไว ้  444,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่

มใิช ่การประกอบ  ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ ์หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่นความ

รบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่บรกิารก าจดัปลวก 

และคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของกองคลงั            

จ านวน 4 อตัรา   

 (2) คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่   ต ัง้ไว ้ 10,000   บาท  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร แบบแปลน  พมิพ์เขยีวตา่ง ๆ และเขา้เลม่

เอกสารรายงานตา่ง ๆ   

 (3) คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ                  ต ัง้ไว ้  20,000 บาท   

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ   ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่

มท 0313.4/1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่งการเบกิจา่ยคา่จา้ง

เหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (4) คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่      ต ัง้ไว ้  20,000  บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง

วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ในการอบรม  สมัมนา 

ประชุม ของพนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้งทีป่ฏบิตังิานในสว่นกองคลงั 

คา่ธรรมเนียมตดิตอ่ราชการ เอกชน และคา่บรกิารตา่ง ๆ 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000 บาท

    โครงการรบัช าระภาษีนอกสถานที ่              ต ัง้ไว ้  3,000 บาท

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรบัช าระภาษีนอกสถานที ่โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบไปดว้ย  คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรือคา่

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่104 ล าดบัที ่6

    โครงการลดระยะเวลาและข ัน้ตอนการจดัเก็บภาษี  (ไมใ่ชง้บประมาณ)

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 50,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ    ในราชอาณาจกัรและ

นอกราชอาณาจกัร ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานคลงั 3,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมวสัดุ
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วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,500 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ยานพาหนะ 

รถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน คฉค 244 เชียงราย

วสัดสุ านกังาน 60,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดนิสอ 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  ฯลฯ   

คา่วสัดุ 131,500 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ท างาน พรอ้มเกา้อี้ 16,000 บาท

งบลงทุน 64,100 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 64,100 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 70,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่ แผน่ดสิก์  หวัพมิพ์  ตลบัผง

หมกึเครือ่งพมิพ์  แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื่อง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์ 

โปรแกรม ฯลฯ 

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังานประมวลผล 21,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังานประมวลผล   จ านวน 1 

เครือ่ง คณุลกัษณะพ้ืนฐาน 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) จ านวน 1 

หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือมากกวา่ ดงัน้ี

 1. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB 

ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz และมหีน่วย

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ

    เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ท างานแบบไมร้ะดบั 3-6 (ขนาด กวา้ง 80 ซม. ยาว 150 

ซม. สงู 75 ซม.) พรอ้มเกา้อีหุ้ม้เบาะนวม (ขนาด กวา้ง 50 ซม. ยาว 53 ซม. 

สงู 45 ซม.)จ านวน 2 ชุด

   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

   เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่10 ล าดบัที ่16

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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   2. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 

MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการ

ประมวลผลสงู

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 1,336 x 768  Pixel และมขีนาด

ไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว

- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal)หรือภายนอก 

(External) จ านวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth+

   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

   เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่10 ล าดบัที ่14

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ A3 7,100 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุง วสัด ุครุภณัฑ์ หรือทรพัย์สนิอืน่

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ A3 

จ านวน 1 เครือ่ง

 คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (ink Tank Printer) 

จากโรงงานผูผ้ลติ

- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 

30 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอ่นาที (ipm)

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกวา่ 17 หน้าตอ่

นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอ่นาที (ipm)

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 

1 ชอ่ง

- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่

- สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom

   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

   เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่10 ล าดบัที ่15

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 114,000 บาท

งบด าเนินงาน 114,000 บาท

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ สญัญาณไฟกระพรบิ ยางนอก ยางใน 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน ต าบลทรายขาว

คา่วสัดุ 30,000 บาท

คา่ตอบแทน 84,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 84,000 บาท

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 210,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ หวัฉีดดบัเพลงิ สายดบัเพลงิ 

หมวกดบัเพลงิ ชุดดบัเพลงิ ฮูดกนัไฟ เครือ่งแตง่กายของพนกังานดบัเพลงิ 

ฯลฯ  ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยที่

ตอ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ ฯลฯ เป็นตน้ (ส านกัปลดั)

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ  เสือ้  กางเกง  

ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ าเป็นในการ

อ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในการปฏบิตังิานซึง่โดยสภาพไม่

คงทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือ

เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ 

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ ฯลฯ เป็นตน้

โครงการ สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาน 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ 

คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัการอบรม ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120 

ลว. 12 มค. 2560 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.5/1745 ลว. 31 ส.ค. 2561 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลว. 10 เม.ย. 2561

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่5 ล าดบัที ่2

คา่ใช้สอย 210,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร ป้ายโครงการ วสัดุ

อปุกรณ์หรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่86 ล าดบัที ่1

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร ป้ายโครงการ วสัดุ

อปุกรณ์หรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่86 ล าดบัที ่1

โครงการป้องกนัอบุตัภิยัในชว่งเทศกาลและนอกเทศกาล 30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัอบุตัเิหตใุนชว่ง

เทศกาลและนอกเทศกาล โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย ป้ายโครงการ ป้าย

รณรงค์ตา่งๆ กระบองไฟ เสือ้สะทอ้นแสง อปุกรณ์ตา่งๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่86 ล าดบัที ่2

โครงการป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั ต าบลทรายขาว 50,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั  

โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ป้ายโครงการ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุ

อปุกรณ์ คา่จดัการอบรมการป้องกนัไฟป่าและหมอกควนั ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่86 ล าดบัที ่3
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    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหพ้นกังานสว่นต าบล จ านวน 3 อตัรา

ประกอบดว้ย ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา นกัวชิาการศกึษา  

เจา้พนกังานพสัด ุ (กองการศกึษาฯ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 24,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 968,520 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 902,520 บาท

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,261,560 บาท

งบบุคลากร 968,520 บาท

คา่ตอบแทน 80,800 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ

จ านวน   1 อตัรา   (กองการศกึษาฯ)  

งบด าเนินงาน 1,283,040 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว พนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง 

เจา้พนกังานพสัด ุกองการศกึษาฯ  จ านวน  1  ต าแหน่ง (กองการศกึษาฯ)

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,002,240 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล (กองการศกึษาฯ)

 (ต ัง้จา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ลว. 4 ส.ค. 2548 รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.

2551 ลว. 11 เม.ย. 2551) 

คา่ใช้สอย 1,132,240 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งฯ  (กองการศกึษา) 

คา่เชา่บา้น 70,800 บาท

    เพือ่เป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร ใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชก่าร

ประกอบ  ดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่บรกิารก าจดัปลวก และคา่จา้ง

เหมาบรกิารอืน่ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของกองการศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรมต าแหน่ง ผูช้ว่ยครู ผูด้แูลเด็ก เจา้หน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 9 

อตัรา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

 เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0313.4/1452 ลว. 27 พ.ค. 

2541  เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง               
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่อบรม คา่ธรรมเนียม

อืน่ๆของขา้ราชการ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ กองการศกึษาฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง (ต ัง้จา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 ลว.  14 ก.ย. 

2555 รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 ลว. 26 ก.พ.2558) 

(กองการศกึษาฯ)

    ส าหรบัจา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคล ทีม่านิเทศ 

ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือ ทศันศกึษาดงูาน ท ัง้น้ีหมายถงึคา่อาหาร คา่

เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการเล้ียง

รบัรอง (ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลว. 

28 ก.ค.2548 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่

เล้ียงรบัรองของ อปท.) (กองการศกึษาฯ)

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 30,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานจดัอบรมและพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียน อบต.ทรายขาวและศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั 

(กองการศกึษาฯ) เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การ    จดังานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ

จดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 82  ล าดบัที ่2

โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนศนูย์

พฒันาเด็กเล็กต าบลทรายขาว เชน่ วสัดอุปุกรณ์ในการแขง่ขนักีฬา เป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ

จดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่1

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการอบรม สมัมนา 

ประชุมของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น (กองการศกึษาฯ)
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คา่วสัดุ 70,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 30,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ(กองการศกึษาฯ)

โครงการศกึษาดงูานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ 20,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการศกึษาดงูานมหกรรมการจดั

การศกึษาทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ)เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้

รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ

จดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่3

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่น ้ายาเคม ีวสัดอุปุกรณ์

ทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ น ้ายาฆา่เช้ือโรค เวชภณัฑ์ ฯลฯ (กองการศกึษาฯ)

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด ถว้ยชาม 

แกว้น ้า จานรอง ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้น แกว้ น ้ายาลา้งจาน น ้ายาท าความ

สะอาดพ้ืน เสือ่น ้ามนั ฯลฯ ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่  คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

(กองการศกึษาฯ)

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังานตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของกอง

การศกึษาฯ ตลอดจนการบรกิารประชาชน เชน่ กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  

ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลปิ  เครือ่งเย็บกระดาษ   กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึง่โดย

สภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมด

ไป หรือ เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองการศกึษาฯ)

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารศกึษา เชน่ สือ่การเรียนการสอน กระดานลืน่ 

พลาสตกิ เบาะยืดหยุน่ แบบจ าลองภมูปิระเทศ ฯลฯ (กองการศกึษาฯ)

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิ   แผน่ซีด ี แผน่ดวีีด ี

หวัพมิพ์ ตลบัหมกึผงเครือ่งพมิพ์ หมกึพมิพ์ หมกึเครือ่งพมิพ์ถา่ยเอกสาร และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง (กองการศกึษาฯ)

วสัดกุารศกึษา 10,000 บาท
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คา่ครุภณัฑ์ 10,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

งบลงทุน 10,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,739,096 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 6,225,000 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 16,482,482 บาท

งบบุคลากร 8,739,096 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บาท

    เพือ่ปรบัปรุงครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่อาทเิชน่ ครุภณัฑ์ส านกังาน แอร์ 

คอมพวิเตอร์ (กองการศกึษาฯ)

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ขา้ราชการครู/พนกังานครู จ านวน 12 เดอืน 

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว/ศพด.)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,747,044 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการครู/พนกังานครู

ทีไ่ดร้บัในอตัราเทา่เงนิวทิยฐานะ เดอืนละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดอืน 

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงนิวทิยฐานะ 453,600 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กข่า้ราชการครู/พนกังานครู จ านวน

 16  อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู คศ. 3 ครู คศ. 

ครู คศ.1 ครูผูช้ว่ย ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของครูผูด้เูด็ก จ านวน  5  อตัรา

เงนิประจ าต าแหน่ง 201,600 บาท

    (1) พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 

ผูช้ว่ยครู  และนกัการภารโรง                        ต ัง้ไว ้897,660 บาท  

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ 

ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  จ านวน 1 อตัรา ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครู  

จ านวน 3 อตัรา  ต าแหน่ง นกัการภารโรง  จ านวน 1 อตัรา (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)    

    (2) พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก     ต ัง้ไว ้ 849,384  บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก

ผูด้แูลเด็ก ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัอบต.ทรายขาว จ านวน 6 อตัรา   

(กองการศกึษาฯ)
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คา่ตอบแทน 53,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้กพ่นกังาน

จา้งตามภารกจิ ต าแหน่งผูช้ว่ยการเงนิ  จ านวน 1 อตัรา  ต าแหน่ง 

นกัการภารโรง  จ านวน 1 อตัรา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)                          

                                                                             ต ัง้ไว ้36,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานตามภารกจิ

ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก (ผูม้ทีกัษะ) ของศพด. สงักดั อบต.ทรายขาว จ านวน 6 

อตัรา (กองการศกึษาฯ)                                          ต ัง้ไว ้75,852 บาท

งบด าเนินงาน 6,167,386 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 111,852 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

    ส าหรบัจา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคล ทีม่านิเทศก์

งาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม  หรือทศันศกึษาดงูาน ของโรงเรียนอบต.

ทรายขาว ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ท ัง้น้ีหมายถงึคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่

ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้

คา่บรกิารดว้ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง(ต ัง้จา่ย

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค.2548 

เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองของ 

อปท.)  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ การศกึษาของบตุรขา้ราชการครู ผดด, ครู คศ.1 ,ครู คศ.

2 ต ัง้จา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั

การศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ การศกึษา พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ

คา่ใช้สอย 4,656,296 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 43,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการอบรม สมัมนา ประชุมของ

พนกังานครู พนกังานจา้งโรงเรียนอบต.ทรายขาว (โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัคา่เบีย้เล้ียง คา่

พาหนะ คา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการอบรมสมัมนา   

(ต ัง้จา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 ลว. 14 ก.ย. 2555 รวมแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 ลว. 26 ก.พ.2558) (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 80,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท
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โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษา 50,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการนกัเรียน 

โรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดบัภาคเหนือ/ระดบัประเทศ

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)   

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 82   ล าดบัที ่2

โครงการคนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิน่ระดบัประเทศ 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ระดบัภาคเหนือ/ประเทศ  (โรงเรียน อบต.ทรายขาว)

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่82   ล าดบัที ่2

โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการระดบัภาคเหนือ/ระดบัประเทศ 60,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการโรงเรียนพอเพียงทอ้งถิน่ อาทเิชน่  ป้าย

โครงการ คา่เบีย้เล้ียง  คา่เดนิทาง  คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ 

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 92  ล าดบัที ่18.7

โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัภาคเหนือ/

ประเทศ

80,000 บาท

  (8.1) คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูร               ต ัง้ไว ้20,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดอุปุกรณ์ ตามโครงการหรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วเน่ือง ฯลฯ   (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

  (8.2) คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน                    ต ัง้ไว ้16,800  บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่อนิเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

  (8.3) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรบัปรุง หอ้งสมดุ

โรงเรียน                               ต ัง้ไว ้100,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดอุปุกรณ์ ตามโครงการหรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วเน่ือง ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการลูกเสอืเทดิไทอ้งค์ราชนัย์ อาทเิชน่ ป้าย

โครงการ คา่เบีย้เล้ียง  คา่เดนิทาง  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)  

  เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 92  ล าดบัที ่18.5

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา 4,236,296 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ คนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิน่

ระดบัประเทศ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    
โครงการลูกเสอืเทดิไทอ้งค์ราชนัย์ 20,000 บาท
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    (8.8) คา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมของศนูย์การเรียนรูด้า้นการทอ่งเทีย่วใน

สถานศกึษา    ต ัง้ไว ้50,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมของศนูย์การเรียนรูด้า้นการ

ทอ่งเทีย่วในสถานศกึษา  

    (8.9) คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชนนอก

สถานศกึษา     ต ัง้ไว ้ 200,000 บาท 

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชนนอก

สถานศกึษา (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.10) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)                      ต ัง้ไว ้750,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.11) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน(คา่จดัการเรียนการสอน รายหวั) Top up ประถม + Top up       

                                             ต ัง้ไว ้552,500 บาท (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)  

     (8.12) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่หนงัสอืเรียน)    ต ัง้ไว ้126,936 บาท                                 

     (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)            

    (8.4) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่

เรียนรู ้                                                ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท 

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดอุปุกรณ์ ตามโครงการ หรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วเน่ือง ฯลฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.5) คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา

                                                           ต ัง้ไว ้ 121,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ตอบแทนครูแกนน าและ

เจา้หน้าที ่อปท. ตามโครงการฯ       (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.6) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการจดักระบวนการเรียนการสอนการ

บรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง “สถานศกึษาพอเพียง” สู ่“ศนูย์

การเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”   ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท 

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการจดักระบวนการเรียนการสอนการ

บรหิารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.7) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดัอปท.       

                                                              ต ัง้ไว ้ 48,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบั ขา้ราชการครู/พนกังานครู                         

อตัราคนละ 3,000 บาท 
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    (8.13) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่อปุกรณ์การเรียน )    ต ัง้ไว ้72,890 บาท (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว) 

    (8.14) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่เครือ่งแบบเรียน )   ต ัง้ไว ้75,270 บาท 

 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.15) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน )  ต ัง้ไว ้113,780 บาท

 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    (8.16) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นในสถานศกึษา อปท.

โรงเรียนในสงักดั  ต ัง้ไว ้50,000 บาท (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)       

    (8.17) เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ (คา่

ปจัจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรียนยากจน)        ต ัง้ไว ้ 86,000 บาท

    (8.18) คา่อาหารกลางวนัโรงเรียนอบต.

ทรายขาว                                          ต ัง้ไว ้ 849,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนันกัเรียนโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บา้นทา่

ฮอ่) ช ัน้อนุบาล คนละ 20 บาท ประถมศกึษาปีที ่1- 6  คนละ 25 บาท 

จ านวน 200 วนั 

  (8.19) คา่อาหารกลางวนันกัเรียนศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก                                      ต ัง้ไว ้602,700 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนันกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท 

จ านวน 245 วนั   

    

 

    (8.20) คา่จดัการเรียนการสอน (ราย

หวั)                                                     ต ัง้ไว ้ 190,400  บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อตัราคน

ละ 1,700 บาท/ ปี (กองการศกึษา)

    (8.21) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่หนงัสอืเรียน) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก      ต ัง้ไว ้10,800 บาท 

    (8.22) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่อปุกรณ์การเรียน) ศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก                                                   ต ัง้ไว ้10,800 บาท 

    (8.23) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่เครือ่งแบบเรียน ) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  ต ัง้ไว ้16,200 บาท 

    (8.24) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา

ข ัน้พ้ืนฐาน (คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ) ศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก                                                   ต ัง้ไว ้23,220 บาท

(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 

มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบั

เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562) 
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    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของ  เครือ่งใชต้า่งๆ  เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา  

ดนิสอ  น ้าดืม่ หมกึ  ดนิสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ คลปิ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กาว 

ฯลฯ ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือ เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยที่

ตอ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)  

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

คา่วสัดุ 1,290,290 บาท

วสัดสุ านกังาน 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ จอบ เสยีบ คอ้น ขวาน กระเบือ้ง ส ีทนิ

เนอร์  ไม ้เหล็ก ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)  

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุาหารเสรมิ(นม)  ใหก้บัศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั 

จ านวน  3  ศนูย์ และโรงเรียนในต าบลทรายขาว  จ านวน 3 แหง่

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้น แกว้ 

น ้ายาลา้งจาน น ้ายาท าความสะอาดพ้ืน ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,205,290 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุีฬา  อาทเิชน่ ลูกฟุตบอล อปุกรณ์กีฬาฯลฯ (โรงเรียน

อบต.ทรายขาว)

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก สารเคมี

ก าจดัและป้องกนัศตัรูพืช อาหารสตัว์ พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว์ปีก สตัว์น ้า วสัด ุ

อปุกรณ์เครือ่งมอืทางการเกษตร ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดกุีฬา 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนั

เบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

(ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลว. 19 ม.ีค. 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการ

พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและ

คา่สาธารณูปโภค) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดกุารเกษตร 10,000 บาท
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วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 150,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรบัโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบล

ทรายขาว และศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั ฯลฯ (ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 ม.ีค. 2561 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค) (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารศกึษา สือ่การเรียนการสอน ฯลฯ (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

คา่สาธารณูปโภค 167,800 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิ แผน่ซีด ีแผน่ดวีีด ี

หวัพมิพ์ ตลบัผงหมกึเครือ่งพมิพ์ หมกึพมิพ์ แผนกรองแสง สายเคเบลิ 

แป้นพมิพ์ เมาส์  โปรแกรม ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดกุารศกึษา 10,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 1,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียา

กร (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,800 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์  โทรสาร และเหมารวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดซ้ึง่

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการบรกิาร(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 15,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศนูย์พฒันาเด็กเล็กใน

สงักดั (โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือโตะ๊ เกา้อีน้กัเรียน ไมย้างพาราขาเหล็ก 

จ านวน 25 ตวั     คณุลกัษณะพอสงัเขป

    1) มมีาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรม  

    2) โตะ๊ขนาด 40 x 60 x76 ซม.

    3) เกา้อี ้ขนาด 38 x 38 x 46 ซม. พนกัพงิสงู 76.50 ซม.

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่17

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อีน้กัเรียน ไมย้างพาราขาเหล็ก 39,500 บาท

งบลงทุน 316,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 316,000 บาท
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ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งเลน่สนามเสรมิพฒันาการส าหรบัเด็กปฐมวยั 

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่19

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์อืน่

จดัซ้ือเครือ่งเลน่สนามเสรมิพฒันาการส าหรบัเด็กปฐมวยั 100,000 บาท

จดัซ้ือโทรศศัน์ LED สมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว 26,500 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือโทรทศัน์ LED สมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว 

จ านวน 1 เครือ่ง พรอ้มตดิต ัง้

    คณุลกัษณะพอสงัเขป

    1) ระดบัความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ 

    (Resolution) 1920X 1780 พกิเซล

    2) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพข ัน้ต ่า  55 นิ้ว

    3) แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

    4) สามารถเชือ่มตอ่อนิเตอร์เน็ตได ้(Smart TV)

    5) ชอ่งตอ่ HDMI ไมน้่อยกวา่ 2 ชอ่งสญัญาณ 

    พรอ้มสายสญัญาณ HDMI ความยาวไมน้่อยกวา่ 15 เมตร 

    เพือ่การเชือ่มตอ่สญัญาณภาพและเสยีง

    6) ชอ่งตอ่ USB ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่งสญัญาณ รองรบัไฟล์ภาพ 

    เพลง และภาพยนตร์

    7) มตีวัรบัสญัญาณดจิติลิ (Digital) ในตวั

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่18

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 150,000 บาท

    เพือ่ปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 

มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบั

เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562)
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เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โรงเรียนบา้นโป่งแดง 556,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 1,260,000 บาท

เงนิอุดหนุน 1,260,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 190,000 บาท

เงนิอุดหนุน 190,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั ส าหรบัเด็ก

นกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ในต าบล

ทรายขาว ช ัน้อนุบาลจนถงึช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 2 โรงเรียน อตัรา

คนละ 20 บาท จ านวน  200 วนั

งานระดบัมธัยมศกึษา 190,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั ส าหรบัเด็ก

นกัเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ในต าบล

ทรายขาว ช ัน้อนุบาลจนถงึช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 2 โรงเรียน อตัรา

คนละ 20 บาท จ านวน  200 วนั

โรงเรียนรอ่งธารวทิยา 704,000 บาท

 - เพือ่อดุหนุนโครงการเศรษฐกจิพอเพียง   ต ัง้ไว ้50,000 บาท 

 - เพือ่อดุหนุนโครงการสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรียนดว้ยธุรกจิเบเกอรี ่ 

ต ัง้ไว ้15,000  บาท 

 - เพือ่อดุหนุนโครงการเขา้คา่ยอบรมเด็กและเยาวชน ตา้นภยัยาเสพตดิ 

ต ัง้ไว ้30,000  บาท 

 - เพือ่อดุหนุนโครงการเขา้คา่ยฝึกทกัษะดา้นกีฬา  ต ัง้ไว ้15,000  บาท

(ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559)

    - เพือ่อดุหนุนโครงการสรา้งเสรมิอาชีพตามวถิีชีวติเศรษฐกจิพอเพียงของ

โรงเรียนบา้นโป่งแดง                                          ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท    

    - เพือ่อดุหนุนโครงการสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรียน   ต ัง้ไว ้15,000  บาท

    - เพือ่อดุหนุนโครงการเขา้คา่ยฝึกทกัษะดา้นกีฬา  ต ัง้ไว ้15,000  บาท

(ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559)

อดุหนุนโรงเรียนรอ่งธารวทิยา 110,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

อดุหนุนโรงเรียนบา้นโป่งแดง 80,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 672,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการส ารวจขอ้มลูประชากรสนุขัและแมว ตาม

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ฯ หรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็น ฯลฯ (ส านกัปลดั)

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120 

ลว. 12 มค. 2560 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.5/1745 ลว. 31 ส.ค. 2561 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลว. 10 เม.ย. 2561

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่ตอบแทนการส ารวจขอ้มลูประชากรสนุขัและแมว ตามโครงการสตัว์ปลอด

โรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ฯ

12,000 บาท

งบด าเนินงาน 332,000 บาท

คา่ใช้สอย 212,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาณสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลยัลกัษณ ฯ เชน่ วคัซีน น ้ายาเคม ีวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ 

น ้ายาตา่งๆ สายยาง แอลกอฮอล์ และอืน่ๆ ฯลฯ (ส านกัปลดั)

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120 

ลว. 12 มค. 2560 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.5/1745 ลว. 31 ส.ค. 2561 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลว. 10 เม.ย. 2561

คา่วสัดุ 120,000 บาท

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000 บาท

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่ในต าบลทรายขาว 200,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่ตา่งๆ

ในต าบลทรายขาว โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่ป้าย

รณรงค์ คา่วสัด ุคา่น ้ายาเคม ีคา่วทิยากร คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม หรือ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ส านกัปลดั)

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่98 ล าดบัที ่1
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งบเงนิอุดหนุน 340,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,742,860 บาท

งบบุคลากร 1,434,060 บาท

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 – 17 ต าบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 340,000 บาท

    เพือ่ใชจ้า่ยตามโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุในพ้ืนทีต่ าบล

ทรายขาว หมูบ่า้นละ 20,000 บาท โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วสัดุ

อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120 

ลว. 12 มค. 2560 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0810.5/1745 ลว. 31 ส.ค. 2561 , หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0810.5/1042 ลว. 10 เม.ย. 2561

     เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) หน้าที ่5 ล าดบัที ่1

เงนิอุดหนุน 340,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 154,500 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหพ้นกังานสว่นต าบล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง

เงนิเดอืน จ านวน 4 อตัรา  ประกอบดว้ย ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง  

วศิวกรโยธา นายชา่งโยธา เจา้พนกังานธุรการ  ฯลฯ   

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,434,060 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,232,640 บาท

คา่ตอบแทน 260,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 150,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวแกพ่นกังานจา้งตามภารกจิ 

จ านวน 1 อตัรา ประกอบดว้ยต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ  (กองชา่ง)

งบด าเนินงาน 1,682,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งช ั่วคราว ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา 

ประกอบดว้ย  ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ (กองชา่ง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 4,920 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/ชา่งผูค้วบคมุงาน 

(ตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุกระทรวงการคลงั ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวนัที ่19 

กนัยายน 2560 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรือ 

คณะกรรมการ  ขอ้ 2.2 คณะกรรมการขอ้ 1 ไดร้บัคา่ตอบแทนในอตัรา 

ประธานกรรมการไมเ่กนิ 1,500 บาท ตอ่คร ัง้ทีม่าประชุม และกรรมการไม่

เกนิคนละ 1,200 บาท ตอ่คร ัง้ทีม่าประชุม
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    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิตามระเบยีบ

ของทางราชการ              

(เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ลว. 4 ส.ค. 2548 รวมแกไ้ข เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2551 ลว. 11 เม.ย. 2551)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน

สว่นต าบลและพนกังานจา้งฯ  ของกองชา่ง

คา่เชา่บา้น 50,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

1.1) คา่จา้งเหมาบรกิาร   ต ัง้ไว ้444,000  บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิช่

การประกอบ ดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่นความ

รบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่บรกิารก าจดัปลวก 

และคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของ (กองชา่ง) จ านวน 

4 อตัรา

1.2) คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร   ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารแบบแปลน หรือเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(กองชา่ง)

1.3) คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่  ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง 

โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ (กองชา่ง)

1.4) คา่จา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศัน์ถนนสายหลกัในต าบลทรายขาว   ต ัง้ไว ้ 

30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศัน์ ถนนสายหลกัในต าบลทรายขาว

เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0313.4/1452 ลว. 27 พ.ค. 

2541  เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 484,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล  

ลูกจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิตามระเบยีบของทางราชการ  (เป็นไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 ลว. 3 ก.ค. 2541 รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที3่) 

พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค.2549) 

คา่ใช้สอย 729,000 บาท
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ในการอบรม สมัมนา 

ประชุม ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง (กองชา่ง)

คา่ตรวจสอบคณุภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภค ปลอดภยั 40,000 บาท

    คา่ตรวจสอบคณุภาพน ้าอปุโภคและน ้าบรโิภค ประจ าปี 2562        (ตาม

แบบประเมนิประสทิธภิาพของ อปท. LPA  หมวดยอ่ยที ่3 ดา้นน ้าเพือ่การ

อปุโภคบรโิภค)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอก

ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่อบรมคา่ธรรมเนียม

อืน่ๆ ของพนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้ง (กองชา่ง)  (เป็นไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่  พ.ศ.2555    ลว. 14 ก.ย. 2555 รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2558 ลว. 26 ก.พ.2558) 

คา่วสัดุ 693,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 80,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 115,000 บาท

    เพือ่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ (คา่ซอ่มกลาง) เพือ่ใหส้ามารถ ใช้

งานไดต้ามปกต ิ(กองชา่ง) ฯลฯ 

(ตามหนงัสอืส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/

ว 1536 ลว. 19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้

สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค)

คา่ตอ่ใบอนุญาตประกอบกจิการน ้าบาดาล 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่ใบอนุญาตประกอบกจิการน ้าบาดาล ประจ าปี 2562

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ส ีทนิเนอร์ ปนู กระเบือ้งและอืน่ๆ ฯลฯ

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ สายไฟ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า 

และอืน่ๆ ฯลฯ

วสัดกุอ่สรา้ง 200,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดสุ านกังานตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นส านกังาน เชน่ 

กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลปิ  เครือ่งเย็บกระดาษ  

เป็ก กาว แฟ้ม ซึง่โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือ เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้  (กอง

ชา่ง)

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 200,000 บาท
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วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 101,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือ ฟิล์ม  กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่ น ้ายาเคม ีวสัดอุปุกรณ์

ทางการแพทย์ ฯลฯ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั 2ที ของรถจกัรยานยนต์ 

รถยนต์ รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถผสมปนู (กองชา่ง) 

(ตามหนงัสอืส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอพาน                     

ที ่ ชร 0023.14/ 1972 วนัที ่20 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา

คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย ประจ าปีทีเ่บกิจา่ยใน

ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค)

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,000 บาท

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน 2,500 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานหรือเกา้อีค้อมพวิเตอร์  จ านวน 1ตวั    โดยมี

คณุลกัษณะดงัน้ี     - เบาะหนงั มพีนกัพงิ มทีีว่างแขน 2 ขา้งและมลีอ้เลือ่น 

สามารถปรบัระดบัสงู ต ่าได ้(ตามราคาทอ้งตลาด)

               เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

               เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่21  

คา่ครุภณัฑ์ 126,800 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่  แผน่ซีด ี หมกึพมิพ์ ฯลฯ

งบลงทุน 626,800 บาท

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแฟ้มสนักวา้ง 13,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแฟ้มสนักวา้ง  จ านวน 2 ตู ้(ตามราคา

ทอ้งตลาด)       โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี                        

     - แบบเหล็กช ัน้เก็บแฟ้ม 4 ช ัน้ จ านวน 40 ชอ่ง มลีอ้เลือ่นขนาด 92.1x 

31.1 x 176  cm.

               เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

               เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่22  

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก+บานทบึ 13,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก+บานทบึ  จ านวน 1 ตู ้โดยมี

คณุลกัษณะดงัน้ี       - บานเลือ่นกระจก ขนาด 152.3 x 40.6 x 87.8  cm. 

(ตามราคาทอ้งตลาด)

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

     เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่12 ล าดบัที ่23  
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จดัซ้ือโตะ๊ท างาน 5,500 บาท

    เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ท างานแบบเหล็ก ขนาด 123  x 67  x 75.3  cm        

(ตามราคาทอ้งตลาด)

               เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

               เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่11 ล าดบัที ่20

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ (กองชา่ง) 80,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่(กองชา่ง)

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งท าน ้าเย็นแบบกดน ้า  จ านวน 4 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ

ดงัน้ี  

    - เครือ่งท าน ้าเย็นแบบกดน ้า  ขนาด 1 กอ๊กน ้า (ตามราคาทอ้งตลาด)

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัเพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้าที ่12 ล าดบัที ่24  

ครุภณัฑ์อืน่

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

จดัซ้ือเครือ่งท าน ้าเย็นแบบกดน ้า 12,800 บาท

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 440,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กองชา่ง) 500,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (กองชา่ง)

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วต าบลทรายขาว 100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในต าบล

ทรายขาว เชน่ อา่งเก็บน ้าหนองผา ถ า้ลม อา่งเก็บน ้าหว้ยหลวง น ้าตกหว้ย

ทรายขาว หนองสละ ฯลฯ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย จดัท าป้าย

ประชาสมัพนัธ์  คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศัน์ และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่77 ล าดบัที ่4

คา่ใช้สอย 220,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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โครงการศนูย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิต าบลทรายขาว 20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการของศนูย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะ

ยาเสพตดิต าบลทรายขาว โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วทิยากร คา่ป้าย

โครงการ คา่วสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่85 ล าดบัที ่1

งบเงนิอุดหนุน 220,000 บาท

เงนิอุดหนุน 220,000 บาท

โครงการสง่เสรมิการคดัแยกขยะในชุมชน 70,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการคดัแยกขยะชุมชน โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่

วสัดอุปุกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่80 ล าดบัที ่7

โครงการเศรษฐกจิพอเพียงต าบลทรายขาว 30,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียงต าบลทรายขาว โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร ตลอดจน

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ (ส านกัปลดั)

      เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน

การจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

      เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่85 ล าดบัที ่2

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบล

ทรายขาว

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นสนัตน้มว่ง หมูท่ี ่10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.

เชียงราย

20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรีต าบล

ทรายขาว 

อดุหนุนกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลทรายขาว 70,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน

อดุหนุนกลุม่พฒันาสตรีต าบลทรายขาว 50,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุต าบลทรายขาว 

เชน่อบรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ สง่เสรมิอาชีพ ฯลฯ

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ กจิกรรมการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ตีาม

หลกัธรรมาภบิาล

อดุหนุนชมรมผูส้งูอายุต าบลทรายขาว 80,000 บาท
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งบด าเนินงาน 265,000 บาท

คา่ใช้สอย 265,000 บาท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 265,000 บาท

    เพือ่จดัการแขง่ขนักีฬานกัเรียนในพ้ืนทีต่ าบลทรายขาว ระดบั

ประถมศกึษา ปีการศกึษา 2561 โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยอาท ิคา่ตอบแทน

กรรมการ คา่วสัดอุปุกรณ์กีฬา คา่ป้ายโครงการ หรืออืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่1

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนต าบลทรายขาว ตา้นยาเสพตดิ 50,000 บาท

    เพือ่จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรบั เยาวชนต าบลทรายขาว โดยเป็นคา่ใชจ้า่ย

อาท ิคา่ตอบแทนกรรมการ คา่วสัดกุีฬา  คา่ป้ายโครงการ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

ในการสง่นกักีฬาเยาวชนเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาระหวา่งหน่วยงาน ระหวา่ง

ต าบล ระหวา่งอ าเภอ หรืออืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่1

โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนในพ้ืนทีต่ าบลทรายขาว ระดบัประถมศกึษา 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการกีฬาเยาวชนต าบลทรายขาว ตา้นยาเสพตดิ 60,000 บาท

    เพือ่จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรบั ผูส้งูอายุต าบลทรายขาว โดยเป็นคา่ใชจ้า่ย

อาท ิคา่ตอบแทนกรรมการ คา่วสัดกุีฬา คา่ป้ายโครงการ หรืออืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่1

    เพือ่จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรบั ประชาชนต าบลทรายขาว โดยเป็นคา่ใชจ้า่ย

อาท ิคา่ตอบแทนกรรมการ คา่วสัดกุีฬา คา่ป้ายโครงการ หรืออืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 81  ล าดบัที ่1

โครงการแขง่ขนักีฬาผูส้งูอายุต าบลทรายขาว 20,000 บาท
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    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมและวสัดอุปุกรณ์ในการด าเนิน

กจิกรรม ฯลฯ

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 80  ล าดบัที ่6

โครงการวนัเด็กต าบลทรายขาว 70,000 บาท

โครงการเยาวชนกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 15,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก 5,000 บาท

งบด าเนินงาน 5,000 บาท

คา่ใช้สอย 5,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัเด็กต าบลทรายขาว    

เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ของรางวลั  คา่เอกสาร หรือคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 95  ล าดบัที ่17

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 350,000 บาท

อดุหนุนวดัแมค่าววงั 50,000 บาท

 เพือ่ด าเนินการตามโครงการบรรพชาภกิษุ สามเณร ภาคฤดรูอ้น

เงนิอุดหนุน 345,000 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม เพือ่เสรมิสรา้งเด็กเยาวชน

อนุรกัษ์วฒันธรรมไทย ฯลฯ (กองการศกึษาฯ)

งบเงนิอุดหนุน 345,000 บาท

อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลทรายขาว 295,000 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินงาน โครงการ กจิกรรมเกีย่วกบัการสบืสานวฒันธรรม 

ศลิปะ ประเพณี ในต าบลทรายขาว
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คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 6,775,000 บาท

คา่ชดเชยผลอาสนิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 6,775,000 บาท

งบลงทุน 6,775,000 บาท

    ปรมิาณงาน   ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 104.00 เมตร   หนา 0.15 

เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 520.00 ตารางเมตร  รายละเอยีดตามแบบ

แปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว 

ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.023/2562   พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่77 ล าดบัที ่2

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นทา่ฮอ่  หมูท่ี ่6 ต าบลทรายขาว  

อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอย18 และซอย 8)

300,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้ง ถนน คสล.บ.รอ่งธาร ม.3 ต.ทรายขาว เชือ่ม บ.ปางสา ต.สนั

กลางอ.พาน จ.เชียงราย

300,000 บาท

คา่ชดเชยผลอาสนิ (คา่ K) 20,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยคา่ชดเชยผลอาสนิ (คา่ K)

    ปรมิาณงาน   ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 416.00 ตารางเมตร  รายละเอยีดตามแบบ

แปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.

03/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่50 ล าดบัที ่7

    ปรมิาณงานซอย 18  ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร   ยาว 124.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 372.00 ตารางเมตร  

     ปรมิาณงานซอย 8 ผวิจราจรกวา้ง 2.50 เมตร   ยาว 67.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 167.50 ตารางเมตร  

รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว 

ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.08/2562   พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่8 ล าดบัที ่11

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นรอ่งธาร หมูท่ี ่3 ต าบลทรายขาว 

 อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   (ถนนเลียบคลองชลประทาน)

245,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

    ปรมิาณงานซอยภานุพงษ์ – บา้นใหม ่   ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร   

ยาว 20.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 80.00 ตาราง

เมตร  

    ปรมิาณงานซอย  5 ผวิจราจรกวา้ง 2.50 เมตร   ยาว 58.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 145.00 ตารางเมตร  รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบ

เลขที ่ทข.17/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 70 ล าดบัที ่3

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นสนัตน้มว่ง  หมูท่ี ่10 ต าบล

ทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ถนนเขา้หนองผา)

300,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นสมานมติร  หมูท่ี ่14 ต าบล

ทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอยภานุพงษ์-บา้นใหม ่ และซอย 5)

127,000 บาท

    ปรมิาณงาน ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 43.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 172.00 ตารางเมตร  รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบ

เลขที ่ทข.10/2562  

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่9 ล าดบัที ่14

    ปรมิาณงาน ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 128.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 512.00 ตารางเมตร  รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบ

เลขที ่ทข.13/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่64  ล าดบัที ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนองตุม้ หมูท่ี ่7 ต าบลทรายขาว

  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (สายหนองไคร)้

100,000 บาท

    ปรมิาณงาน   ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร   หนา 0.15 

เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 520.00 ตารางเมตร  รายละเอยีดตามแบบ

แปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.

022/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่64 ล าดบัที ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นสนัตน้มว่ง หมูท่ี ่10 ต าบล

ทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ถนนเขา้หนองผา)

300,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนองผกัจกิ หมูท่ี ่4 ต าบล

ทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอยนางไพรนิ)

36,000 บาท

    ปรมิาณงาน ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนทีค่อนกรีตไมน้่อยกวา่ 534.00 ตารางเมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด ตามแบบ

เลขที ่ทข.01/2562   (กองชา่ง)  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่5 ล าดบัที ่1

โครงการกอ่สรา้งฝาปิดรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นรอ่งธาร หมูท่ี ่3 

ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอย 7)

55,000 บาท

    ปรมิาณงาน ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนทีค่อนกรีตไมน้่อยกวา่ 534.00 ตารางเมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  

ตามแบบเลขที ่ทข.12/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่10 ล าดบัที ่19

โครงการกอ่สรา้งเทคอนกรีตเสรมิเหล็กขยายไหลท่าง บา้นสนัทราย  หมูท่ี ่1 

ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   (ถนนสายหลกั)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร   ยาว 22.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 66.00 ตารางเมตร  รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบ

เลขที ่ทข.05/2562

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 52  ล าดบัที ่3

โครงการกอ่สรา้งเทคอนกรีตเสรมิเหล็กขยายไหลท่าง บา้นรอ่งธารใหม ่หมูท่ี ่9 

 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอย 5)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน ฝารางขนาด 0.50 ? 0.80  เมตร หนา 0.12 เมตร 

มจี านวนฝาปิดรางไมน้่อยกวา่ 74 ฝา หรือมฝีาปิดรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 37.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.04/2562

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่4 ล าดบัที ่6
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จ านวน

จ านวน

    ปรมิาณงาน ซอย 2 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  เมตร 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 62.00 เมตร 

    ปรมิาณงาน ซอย 3/4 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  

เมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 62.00 เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.16/2562  

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่ 10  ล าดบัที ่22

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นดงลาน

  หมูท่ี ่17 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอยประปา)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน ฝารางขนาด 0.50 เสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.00  เมตร หนา 0.12 

เมตร มจี านวนฝาปิดรางไมน้่อยกวา่ 362 ฝา หรือมฝีาปิดรางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 181.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน

และรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.

14/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 2  ล าดบัที ่66

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด)  บา้นรวม

ไทย  หมูท่ี ่13 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอย 2 และซอย 

3/4)

300,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งฝาปิดรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นรอ่งธารกลาง หมูท่ี่

 11 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ถนนสายหลกั)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน   ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  เมตร 

ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 125.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)   ตามแบบเลขที ่ทข.

21/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 75 ล าดบัที ่4
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    ปรมิาณงาน  ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  เมตร 

ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 124.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว 

ก าหนด (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.11/2562  พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่9 ล าดบัที ่17

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นโป่ง

แดงใหม ่ หมูท่ี ่12 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอยหลงั

โรงเรียน)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน  ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  เมตร 

พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 128.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.

ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.19/2562  พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่ 11 ล าดบัที ่25

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นโป่ง

แดง  หมูท่ี ่8 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอย 7)

300,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นทราย

ทอง  หมูท่ี ่15 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอย 11)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน   ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  เมตร 

พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าขนาด เสน้ผา่นศนูย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 129.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.

ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.15/2562  พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่67 ล าดบัที ่1
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    ปรมิาณงาน ซอย 2 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 0.50  

เมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 15.00 เมตร 

    ปรมิาณงาน ถนนสายหลกั    ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.40 – 

0.50  เมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 94.00 เมตร  

รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด (กแงชา่ง)

 ตามแบบเลขที ่ทข.06/2562  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่8 ล าดบัที ่9

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นหว้ย

ทรายขาว  หมูท่ี ่5 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอย 9)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน       ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.90 – 1.00  เมตร 

ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 129.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.20/2562  

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 73 ล าดบัที ่4

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นหนอง

ผกัจกิ  หมูท่ี ่4 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย (ซอย 2 และถนน

สายหลกั)

264,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู (แบบปิด) บา้นโป่งทวี

  หมูท่ี ่16 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (ซอย 3/4)

300,000 บาท

    ปรมิาณงาน       ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   ลกึเฉลีย่ 0.50 – 0.60  เมตร 

พรอ้มวางทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 133.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.

ทรายขาว ก าหนด (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.07/2562  พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่8 ล าดบัที ่10
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    ปรมิาณงาน    ขดุเจาะบอ่บาดาลขนาด 6 นิ้ว  ลกึไมน้่อยกวา่ 100.00 ม. 

หรือมปีรมิาณน ้าไมน้่อยกวา่ 4 ลบ.ม./ซม. รายละเอยีดตามแบบแปลนและ

รายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง)  ตามแบบเลขที ่ทข.02/2562  

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 3  ล าดบัที ่47

โครงการตอ่เตมิอาคารส านกังาน องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 600,000 บาท

    ปรมิาณงาน ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร

สงู 6.00 เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 180.00 ตารางเมตร

 รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด

ตามแบบเลขที ่ทข.18/2562 (กองชา่ง) พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่11 ล าดบัที ่23

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลชนิด Artificial Gravel Pack พรอ้มปั้มน ้าแบบ 

Subwersible จ านวน 1 ชุด บา้นแมค่าววงั หมูท่ี ่2 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน

 จงัหวดัเชียงราย

300,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งศาลาฌาปนสถาน  บา้นสมานมติร หมูท่ี ่14 ต าบลทรายขาว  

อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย

400,000 บาท

    ปรมิาณงาน จ านวน 1 แหง่  รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการ

ที ่อบต.ทรายขาว ก าหนดตามแบบเลขที ่ทข.09/2562 (กองชา่ง) 

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่ 78  ล าดบัที ่6

    ปรมิาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร   ยาว  16.00  เมตร รายละเอยีดตาม

แบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่

ทข.018/2561  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่11 ล าดบัที ่29

โครงการปรบัปรุงสนามเด็กเลน่ช ัน้อนุบาล  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบล

ทรายขาว (บา้นทา่ฮอ่) หมูท่ี ่6 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย

100,000 บาท
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    ปรมิาณงาน   ทอ่ คสล.ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 80 

ทอ่น พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จ านวน 6 บอ่ หรือมคีวาม

ยาวรวมไมน้่อยกวา่ 87.20 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที ่

อบต.ทรายขาว ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบเลขที ่ทข.025/2562  พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ฉบบัปรบัปรุง หน้าที ่77 ล าดบัที ่3

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหว้ยทรายขาว  

หมูท่ี ่5 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย

78,000 บาท

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ราชมงคล)  บา้นสนั

ตน้มว่ง  หมูท่ี ่10 ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย

100,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 70,000 บาท

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

สิง่กอ่สรา้ง

150,000 บาท

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยคา่ออกแบบ คา่ควบคมุงาน  ทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคล

หรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กอ่สรา้ง คา่จา้งทีป่รกึษาซึง่เกีย่วกบั

สิง่กอ่สรา้งเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ

    ปรมิาณงาน   ทอ่ คสล.ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 17 

ทอ่น พรอ้มบอ่พกั 2 บอ่ ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 19.00 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ทรายขาว  ก าหนด  (กองชา่ง) ตามแบบ

เลขที ่ทข.024/2562

    เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

    เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่77 ล าดบัที ่3

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอก

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง

โครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรต าบลทรายขาว 40,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรต าบล

ทรายขาว โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหาร

วา่ง คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาดงูาน ตลอดจน

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่79 ล าดบัที ่3

คา่ใช้สอย 60,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ



หน้า : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 27/8/2561  09:41:09

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลทรายขาว

20,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการศนูย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทรายขาว โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่

วทิยากร ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่79 ล าดบัที ่4

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

คา่ใช้สอย 90,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร อาทเิชน่ พนัธ์ุไม ้ปุ๋ ย วสัดใุนการบ ารุงรกัษา

ตน้ไม ้ฯลฯ ส านกังานองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว (ส านกัปลดั)

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 90,000 บาท

คา่วสัดุ 10,000 บาท

วสัดกุารเกษตร 10,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ คลองสวยน ้าใส โดยมคีา่ใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จา้งเหมาเอกชน ตอลดถงึ

รายจา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ (ส านกัปลดั)

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่88 ล าดบัที ่2

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ รกัป่า รกัน ้า รกัษาแผน่ดนิ  โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่ถา่ยเอกสาร หรือ

รายจา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่88 ล าดบัที ่1

โครงการคลองสวยน ้าใส 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการ "รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ" 30,000 บาท
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โครงการบวชป่าชุมชนเฉลมิพระเกียรตฯิ 10,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 200,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญตัิ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2553 และหนงัสอืส านกังาน กจ.  กท. และ ก.อบต. ดว่น

ทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลว. 22  มกราคม  2557 เรือ่ง การจา่ยเงนิเบีย้

ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง  และหนงัสอืส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั

สมทุรสาคร ดว่นทีส่ดุ ที ่สค 0030/ว 09  ลงวนัที ่ 7  มกราคม 2557  เรือ่ง 

อตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  ประจ าปี พ.ศ. 2557  ในอตัรารอ้ยละ 

5 ของคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

งบกลาง 25,487,998 บาท

งบกลาง 25,487,998 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการบวชป่าชุมชนเฉลมิพระเกียรตฯิ  โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่ถา่ยเอกสาร หรือ

รายจา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

     เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

     เป็นตามแผนพฒันาขององค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) หน้าที ่88 ล าดบัที ่3

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 25,487,998 บาท

450,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ จ านวน  

12  เดอืนและผูป่้วยโรคเอดส์ทีข่อรบัขึน้ทะเบยีนรายใหม ่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 4,416,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือทุพพลภาพ 

จ านวน  12  เดอืนและผูพ้กิารทีข่อรบัขึน้ทะเบยีนรายใหม ่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 19,500,000 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ ใน

เขต อบต.ทรายขาว จ านวน  12  เดอืนและผูส้งูอายุทีข่อรบัขึน้ทะเบยีนราย

ใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560

ส ารองจา่ย 352,008 บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภยัเกดิขึน้ หรือบรรเทา

ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้ หรือจ าเป็นเรง่ดว่น

ตามความเหมาะสมฯลฯ (ต ัง้จา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบั

เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษา และการตรวจเงนิขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 

2558)

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์
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    เพือ่จา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ รอ้ยละ 1 

ของประมาณการรายรบั        ตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.5/ว 41          ลว.14 

สงิหาคม  2558)

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ท าศพของพนกังานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนกังาน

จา้ง ผูม้สีทิธไิดร้บัการชว่ยเหลือตามกฎหมาย โดยต ัง้ไวต้ามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่มท 0313.4/ว 2787 ลว.18  พ.ย. 2542

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 239,990 บาท

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิตามประกาศ

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่งการก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่

สนบัสนุนใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบล ต ัง้งบประมาณสมทบไมน้่อยกวา่รอ้ย

ละ 40 ของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาติ

เงนิชว่ยพเิศษ 30,000 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ (สปสช.) 300,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว

อ าเภอ พาน   จงัหวดัเชียงราย
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