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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว
อา ภอ พาน จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,960,985 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,201,060 บาท

รวม

3,235,320 บาท

จานวน

532,080 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน องผู้บริ ารอง ารบริ าร
วนตาบลทราย าว ได้แ
1. นาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ดือนละ 21,120
บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 253,440 บาท
2. รองนาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 2 น ๆ
ละ 11,610 บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 278,640 บาท
งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจาตาแ นง องผู้บริ ารอง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว ได้แ
1. นาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ดือนละ 1,900
บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 22,800 บาท
2. รองนาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 2 น ๆ
ละ 950 บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 22,800 บาท
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งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษ องผู้บริ ารอง ารบริ าร
วนตาบลทราย าว ได้แ
1. นาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ดือนละ 1,900
บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 22,800 บาท
2. รองนาย อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 2 น ๆ
ละ 950 บาท านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น
งิน จานวน 22,800 บาท
งิน าตอบแทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว ดือนละ 7,560 บาท านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 90,720 บาท
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จานวน
พื่อจาย ป็น า งินตอบแทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว รวม 26 น ดังนี้
1. าตอบแทนประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว จานวน 1 น านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้
ดือนละ11,610 บาท ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวณ 139,320
บาท
2. าตอบแทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว จานวน 1 น านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้
ดือนละ 9,500 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 114,000 บาท
3. าตอบแทน มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว
จานวน 24 น านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ดือน
ละ 7,560 ตอ น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 2,177,280 บาท
4. าตอบแทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว จานวน 1 น านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้
ดือนละ 7,560 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 90,720 บาท

45,600 บาท

90,720 บาท

2,521,320 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,965,740 บาท

จานวน

4,022,640 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาป านั ปลัด จานวน 11 อัตรา ประ อบ
ด้วย ตาแ นง ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. , ัว น้า านั ปลัด,นั
ตรวจ อบภายใน,นั จัด ารงานทั่วไป,นั วิ ราะ นโยบายและ
แผน,นั พัฒนาชุมชน,นั ทรัพยา รบุ ล,นิติ ร, จ้าพนั งาน
ธุร าร, จ้าพนั งานป้อง ันฯ านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 4,022,640 บาท
งินประจาตาแ นง
จานวน

168,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง ปลัดอง ารบริ าร วน
ตาบล ,รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล , ัว น้า านั
ปลัด านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตัง้ ไว้ ป็น งิน
จานวน 168,000 บาท
าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,545,480 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุง าตอบแทน
พนั งานจ้าง า รับพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 5
อัตรา ประ อบ ด้วย ผช.จนท.ธุร าร 1 อัตรา,ผช.จนท
.ป้อง ันฯ 1 อัตราผช.จนท.พัฒนาชุมชน 1 อัตรา,พนั งาน ับรถ
ยนต 1 อัตรา พนั งานดับ พลิง จานวน 1 อัตรา และพนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 8 อัตรา านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งไว้
ป็น งินจานวน 1,545,480.-บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

145,620 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้าง ตามภาร ิจ านั
ปลัด จานวน 4 อัตรา ประ อบด้วย ผู้ชวย จ้า น้าที่
ธุร าร 1 อัตรา ผู้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันฯ 1 อัตรา ผู้ชวย จ้า
พนั งานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา, พนั งาน ับรถยนต 1 อัตรา และ
พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 8 อัตรา านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 145,620.-บาท
งินอื่นๆ
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนนอ นือจา งินประจาตาแ นงปลัด
อง ารบริ าร วนตาบล านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตัง้ ไว้
ป็น งินจานวน 84,000.-บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,998,000 บาท

รวม

195,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา และพนั งานจ้าง านั
ปลัด ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
า ชาบ้าน

จานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง รป รอง วนท้องถิ่น านั ปลัด ดังนี้
1. าใช้จาย าร ัด ลือ พนั งาน วนตาบลและพนั งาน
จ้าง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 20,000 บาท
2. าประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณณีพิ ศษแ พนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000 บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. าตอบแทน ป็น งินรางวัล า รับผู้ปฏิบัติ น้าที่ใน ารจับ ุมผู้
ระทา วามผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล านั ปลัด ซึ่งมี
ิทธิ บิ า ชาบ้านตามตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า
ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวัน
ที่ 4 ิง า ม 2548 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 6 มีนา ม 2562 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 100,000.-บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,978,000 บาท

จานวน

373,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลงตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
และอยูใน วามรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน าจ้าง มา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าบริ าร าจัดปลว า ชา รื่องถาย อ าร า ชาและ
ปรับปรุง ว็ปไซต ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว และ า
จ้าง มาบริ ารอื่นที่จา ป็นใน ารดา นินงาน อง านั
ปลัด จานวน 2 อัตรา (12 ดือน) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 373,000.- บาท
2. าธรรม นียม าลงทะ บียนตางๆ
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา านั ปลัด ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวัน
ที่ 3 ร ฎา ม 2541 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลงวันที่ 25 พฤษภา ม2549 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ

พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ในราช าร อง
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน าธรรม นียมศาล า
ธรรม นียมใน ารตรวจ ภาพรถ าลงทะ บียนใน าร งผู้
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว พนั งาน
วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง รือผู้ชวยปฏิบัติราช าร
อง านั ปลัด อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ไปฝ
อบรม ัมมนา รือ าธรรม นียมที่ วนราช ารอื่น รีย ็บจา
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 200,000.-บาท
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3. าโฆษณา และ ผยแพร าว าร

จานวน

พื่อจาย ป็น าโฆษณา และ ผยแพร าว ารทางวิทยุ รือ ิ่งพิมพ
ตาง ๆ ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน ิ่ง
พิมพ นิตย าร นัง ือพิมพ และ นัง ือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง
ารจ้าง มาจัดทา ื่อประชา ัมพันธ ชน วาร าร รายงานผล าร
ปฏิบัติงานประจาป แผนพับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 80,000 บาท
4. าจัดทาประ ันภัยรถราช าร วนตาง ๆ ององ ารบริ าร วน จานวน
ตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าจัดทาประ ันภัยรถราช าร วนตางๆ ององ าร
บริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 60,000.-บาท โดยดา นิน ารตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2552

80,000 บาท

60,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

55,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารับรองและพิธี าร โดยมีราย าร ดังนี้
1. ารับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ชน าอา าร
วางและ รื่องดื่ม า อง วัญ าใช้จายที่ ี่ยว นื่อง ับ าร
รับรองรวมทั้ง าบริ ารด้วย และ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจายที่
ี่ยว ้อง ับ ารรับรอง ารต้อนรับบุ ล ลุมบุ ล รือ ณะ
บุ ลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดู
งาน โดยตั้งงบประมาณไว้ไม ินร้อยละ 1% องรายได้จริง องป
งบประมาณปที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา งินอุด นุน ฉพาะ
ิจ งิน ู้ งินจาย าด งิน ะ ม และ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 15,000.-บาท
2. า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น ณะ รรม าร รือ
ณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตาม
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชุม รวม อง รป รอง วนท้องถิ่น ับ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น รือ อง รป รอง วนท้องถิ่น ับ รัฐวิ า ิจ รือ
อ ชนโดยใ ้อยูในดุลยพินิจ องผู้บริ ารท้องถิ่น ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 40,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ
าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
า รับ ณะผู้บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ชน า บี้ย
ลี้ยง าพา นะ าที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน าร ดิน
ทางไปราช าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 150,000.-บาท โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 ันยายน 2555 รวมแ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
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10.โ รง ารอบรมศึ ษาดูงาน องผู้นา มูบ้าน/ชุมชน พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
า รับ านัน ผู้ใ ญบ้าน ณะ รรม าร มูบ้าน ปราชญชาว
บ้าน ลุม ตรีแมบ้าน ลุมอาชีพตาง ๆ พนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 150,000.-บาท โดย
ดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวัน
ที่ 14 ันยายน 2555 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
2.โ รง ารอบต. ลื่อนที่
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบต. ลื่อนที่ โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวั ดุ อุป รณ าจัด ถานที่ า อ าร รือ า
ใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 16 ้อที่ 4
โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้า
รวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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3.โ รง ารอบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน

จานวน

150,000 บาท

4.โ รง ารใ ้ วามรู้ประชาชน ี่ยว ับ ฎ มาย พื่อใช้ในชีวิตประจา จานวน
วัน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรมและศึ ษาดู
งาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานใ ้ ับ ณะผู้บริ าร
มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งาน
จ้าง ฯลฯ พื่อพัฒนาและ พิ่มทั ษะ วาม ามารถนา วามรู้ไป
พัฒนาท้องถิ่น โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวิทยา ร า
อา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าจ้าง
มารถโดย าร า อ ารประ อบ ารฝ อบรม และ าวั ดุ
อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 150,000.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน
ารฝ อบรมและ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ลงวันที่ 5 ิง า ม 2557
ป็นตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) น้าที่ 16 ลาดับที่ 1

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารใ ้ วามรู้ประชาชน ี่ยว ับ
ฎ มาย พื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และอื่นๆ โดยมี าใช้
จาย ชน าใช้จายใน ารจัด ารประชุม าตอบแทนวิทยา ร า
จ้าง มาถาย อ าร ป้ายโ รง าร าอา าร าอา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม าศึ ษาดูงานนอ พื้นที่ า ชา มารถ า รับ
ดินทาง วั ดุ อุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) น้าที่ 17 ลาดับที่ 7 ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ อบรมและ าร ้ารับ
ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
ิง า ม 2557
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5.โ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ด้าน ารป้อง ัน ารทุจริตภา รัฐ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ด้าน าร
ป้อง ัน ารทุจริตภา รัฐ โดยมี าใช้จาย ชน าใช้จายใน าร
จัด ารประชุม าตอบแทนวิทยา ร าจ้าง มาถาย อ าร ป้าย
โ รง าร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่มวั ดุ อุป รณที่
ี่ยว ้อง รืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) น้าที่ 3
้อที่ 3
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ อบรม
และ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 ิง า ม 2557
6.โ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ด้าน ารปฏิบัติงานตาม ฎ มายที่ ี่ยว
้อง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ด้าน ารปฏิบัติ
งานตาม ฎ มายที่ ี่ยว ้อง ององ รป รอง วนท้องถิ่น ใ ้
ับ ณะผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งาน ลู จ้าง ฯลฯ โดยมี าใช้
จาย ชน าตอบแทนวิทยา ร าจ้าง มาถาย อ าร ป้าย
โ รง าร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
วั ดุ อุป รณที่ ี่ยว ้อง รืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) น้าที่ 4 ้อที่ 7
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ อบรม
และ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 ิง า ม 2557
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7.โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทางานและพัฒนา ุณธรรมจริยธรรม จานวน
องบุ ลา ร อบต.ทราย าว

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทางาน
และพัฒนา ุณธรรมจริยธรรม องบุ ลา ร อบต.ทราย าว ใ ้ ับ
ณะผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งาน ลู จ้าง ฯลฯ โดยมี าใช้
จาย ชน าตอบแทนวิทยา ร าจ้าง มาถาย อ าร ป้าย
โ รง าร าอา าร าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวั ดุ อุป รณ
ที่ ี่ยว ้อง รืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 16
้อที่ 2
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ อบรม
และ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 ิง า ม 2557

8. าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง ผู้บริ าร มาชิ ภา
ท้องถิ่น ฯลฯ โดยมี าใช้จายประ อบไปด้วย าตอบแทน
รรม าร าวั ดุอุป รณ าจัด ถานที่ า อ าร รือ า
วั ดุ อุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 500,000.-บาท โดยดา นิน ารตามที่ ณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง( ต.) า นด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จานวน

500,000 บาท
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าบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

395,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน านั ปลัด ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว แฟ้ม ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน ององ าร
บริ าร วนตาบลทราย าวใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ และ า
ซอม ลาง า รับยานพา นะที่มีอายุ ารใช้งาน รบ 6 ป รือ
ระยะทางใช้งาน 120,000 ิโล มตร แล้วแตระยะใดถึง อน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ฟิว ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ปลั
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 5,000.-บาท
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วั ดุงานบ้านงาน รัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงาน รัว ชน แปรง ไม้
วาด ง ถ้วยชาม แ ้วน้า จานรอง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้
ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
วั ดุยานพา นะและ น ง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุยานพา นะและ น
ง ชน ไ วง ประแจ แมแรง ประแจปา ตาย ประแจ ลื่อน ีม
ล็อ ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่ง
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 200,000.-บาท
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ อมพิว ตอร านั ปลัด ชน อุป รณ
บันทึ
้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk
, Difital Video Disk , Flash Drive) ทปบันทึ ้อมูล ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รองแ ง แป้นพิมพ มน
บอรด อุป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

430,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า อง านั งาน และ ถานที่ที่อยูใน วาม วบ
ุมดูแล ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน าบริ าร าภาษี ป็นต้น ฯลฯ ตั้งไว้
ป็น งินจานวน 300,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

20,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ป็น าโทรศัพทที่ใช้ใน ารติดตอราช าร รวมถึง าใช้
จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า ชา รื่อง า ชา มาย ล
โทรศัพท าบารุงรั ษา าย าภาษี ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท
าบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็น าไปรษณียโทร ล ชน าฝา งไปรษณีย า
ธนาณัติ าดวงตราไปรษณีย อา ร ฯลฯ านั ปลัด ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 40,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ

จานวน

40,000 บาท

น้า : 15/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

70,000 บาท

รวม

1,636,500 บาท

รวม

1,636,500 บาท

1.ตู้ ล็ องบาน ลื่อน ระจ

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อน ระจ โดยมี
ุณลั ษณะพื้นฐาน นาดไมน้อย วา วาม ว้าง 40 ซ็นติ
มตร ยาว 145 ซ็นติ มตร ูง 87 ซ็นติ
มตร จานวน 5 ลัง รา า ลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม
รา าท้องตลาด ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 25,000.-บาท
2.ตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบทึบ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าใช้จายใน
ารบริ ารอิน ตอร น็ต และ า ื่อ ารอื่นๆ รวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน าบริ าร าภาษี ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 70,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า
าธารณูปโภ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบทึบ ุณลั ษณะ
พื้นฐาน นาดไมน้อย วา วาม ว้าง 40 ซ็นติ
มตร ยาว 145 ซ็นติ มตร ูง 87 ซ็นติ
มตร จานวน 2 ลัง รา า ลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม
รา าท้องตลาด ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
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3. รื่องโทรภาพ รือโทร าร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องโทรภาพ รือโทร าร โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้ โทร าร ระดาษธรรมดา ระบบฟิลม 70 มตร
ฟัง ชั่น Caller ID แ ดง มาย ล รีย ้า และ น้าจอแ ดง
ผล LCD 2 บรรทัด ้น าปลายทาง พื่อโทรออ ด้วย
ปุ่ม Navigator
รับ อ าร รณี ระดาษ มด 28 น้า วาม ร็วใน าร ง
อ าร 12 วินาที/แผน (9.6 kbps) ถาย อ ารได้ 50 า นาตอ
ชุด อัตรายอ- ยาย 72 – 200% นวย วามจาจา มุด
โทรศัพท 100 มาย ล ป้อน อ ารอัตโนมัติตอ นื่อง 10
แผน จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งไว้ ป็น
งินจานวน 5,000.-บาท
4. ้าอี้ านั งานแบบมีพนั พิง
จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งานแบบมีพนั พิง โดยมี
ุณลั ษณะ นาด 68 x 64 x 95-105 ซม. ปรับระดับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนั พิงบุฟองน้า ุ้ม นัง าฐาน
ว้าง 5 แฉ จานวน 4 ตัว รา าตัวละ 2,000.-บาท โดยตั้งซื้อ
ตามรา าท้องตลาด ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 8,000.-บาท

5. รื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 30,000 บีทียู
พื่อจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 30,000 บีที
ยู จานวน 1 รื่อง (ติดตั้ง ้องประชุม ภาฯ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 40,200.-บาท โดยตั้งซื้อตามบัญชีรา า อง องมาตรฐาน
งบประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2562 ้อ
ที่ 10.6 น้า 24 และมี ุณลั ษณะรายละ อียดตาม ้อ
ที่ 10.6 น้า 84

จานวน

40,200 บาท
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รุภัณฑยานพา นะและ น ง
1.รถโดย าร นาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตร ระบอ ูบไมต่า วา
2,400 ซีซี รือ าลัง รื่องยนต ูง ุดไมต่า วา 90 ิโลวัตต

จานวน

1,364,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 2 รื่อง รา า รื่องละ 22,000.-บาท โดย
ตั้งซื้อตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 7 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 44,000.-บาท
2. รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
จานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อรถโดย าร นาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตร
ระบอ ูบไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง รื่องยนต ูง ุดไมต่า
วา 90 ิโลวัตต จานวน 1 ัน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 1,364,000.-บาท โดยมี ุณลั ษณะ ัง ป ดังนี้
1) มี อนโซล ลัง น ับ ปูพี้น และ รุผนังโดยรอบ แย ที่นั่ง
2) ป็นรถโดย าร ลัง า ูง
3) มีพนั พิง ามารถปรับ อน นอนได้ ลายระดับ
4) ป็นรา ารวม รื่องปรับอา าศ ฟิลม รองแ ง และพน ัน นิม
ป็นไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 านั งบประมาณ ธันวา ม 2562 ้อ 8.4 น้า 77
รุภัณฑ อมพิว ตอร
1. รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับ งาน านั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า ลางและ
ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 6 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 17,000.-บาท

น้า : 18/104
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3. รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank
Printer)

จานวน

4,300 บาท

จานวน

54,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ต็นทผ้าใบโ รง ร้าง ล็ โดยใช้ ล็ าด าน้า งิน
นาด วาม ว้างไมน้อย วา 4 มตร ยาวไมน้อย วา 8 มตร ูง
ไมน้อย วา 2.5 มตร จานวน 3 ลัง รา า ลัง
ละ 18,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 54,000.-บาท
2. รือพาย ล็ ท้องแบน
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม ณฑ
รา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 15 ้อที่ 42 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 4,300.-บาท
รุภัณฑอื่น
1. ต็นทผ้าใบโ รง ร้าง ล็

พื่อ ป็น าจัดซื้อ รือพาย ล็ ท้องแบนแบบ อน ประ ง นาด
ยาว 3.00 มตร ว้าง 0.90 มตร ูง 0.45 มตร จานวน 1 ลา ตั้
งจายไว้ ป็น งินจานวน 15,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามรา าท้อง
ตลาด
าบารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
ประ ภท าปรับปรุง รุภัณฑ
พื่อจาย ป็น าปรับปรุง รุภัณฑ นาดใ ญ านั ปลัด พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท

จานวน

50,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

12,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

113,425 บาท

รวม

113,425 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

90,425 บาท

รายจายอื่น
าจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใช พื่อ าร
จัด า รือปรับปรุง รุภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็น าจ้างอง รและ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อดา นิน าร
ารวจ วามพึงพอใจ องผู้รับบริ าร ตาม ารประ มิน
ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล ารปฏิบัติงานราช าร ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 12,000.-บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง รป รอง วนท้องถิ่น
1.อุด นุนอง ารบริ าร วนตาบลป่า ุง อา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ับ อง ารบริ าร วนตาบลป่า ุง
อา ภอพาน จัง วัด ชียงราย อุด นุน า รับ ป็น าใช้จายใน
ารดา นิน ารบริ ารงาน องศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น อา ภอพาน จัง วัด ชียงราย โดยตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) น้าที่ 2 ้อ
ที่ 1
งินอุด นุน วนราช าร
1.อุด นุนที่ทา ารป รองอา ภอพาน
พื่ออุด นุนงบประมาณใ ้ที่ทา ารป รองอา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จานวน 14 โ รง าร โดยมีราย าร ดังนี้
1.โ รง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ล้ายวัน วรร ตพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรม
นาถบพิตร งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 2,250.-บาท ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 28 ้อ 6
2.โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ นื่องในวโร า วัน ล้ายวัน
พระราช มภพ อง ม ด็จพระศรีน รินทราบรมราชชนนี (งานพิธี
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ไ ว้ าแมฟ้า ลวง) งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 1,500
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 30
้อ 13
3.โ รง าร ิจ รรมวันปิยม าราช งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 2,250.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 29 ้อ 9
4.โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี นื่องในวัน
ล้ายวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร งบประมาณ
ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 3,125.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้า 30 ้อ 11
5.โ รง ารจัดงานม รรมผลิตภัณฑและ องดีอา ภอ
พาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 18,500.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 29 ้อ 7
6.โ รง ารจัด ิจ รรมงานพอ ุน ม็งรายม าราช และงาน าชาด
จัง วัด ชียงราย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้ง
ไว้ ป็น งินจานวน 25,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้า 31 ้อ 15
7.โ รง ารประ พณีนมั ารและ รงน้าพระบรมธาตุ จ้าดอย
ตุง งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 1,500.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 27 ้อ 3
8.โ รง ารจัด ิจ รรมวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โล ม าราชและวันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ งบประมาณตั้ง
ไว้ ป็น งินจานวน 2,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) น้า 5
้อ 8
9.โ รง าร ืบ านวัฒนธรรมและประ พณี ง รานต(ป๋ใ ม
มือง) ประจาป พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 3,300.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 28 ้อ 5
10.โ รง ารจัด ิจ รรม นื่องในโอ า วัน แลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพรระนาง จ้าฯพระบรมราชินี ประจาปพุทธศั ราช 2564
งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 3,300.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน

น้า : 20/104

น้า : 21/104
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แปลง (ฉบับที่2) น้า 5 ้อ 9
11.โ รง ารงานประ พณี ทศ าลแ ทียน ้า
พรรษา ประจาป 2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 14,950
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 27
้อ 1
12.โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วัน ล้ายวัน วรร ต อง ม ด็จพระศรีน รินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีทาน าแมฟ้า ลวง) งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 1,500.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 30 ้อ 12
13.โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระวชิร ล้า จ้าอยู
ัว งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 6,250.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 29 ้อ 10
14.โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง และ ิจ รรมวันแมแ ง
ชาติ ประจาป 2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจานวน 5,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 29
้อ 8
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.อุด นุน านั งานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ านั งานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย
ตามโ รง าร ืบ านประ พณีนมั ารและ รงน้าพระธาตุดอย
ตุง ( ป็งลองฟ้า ไ ว้ าพระธาตุดอยตุง) ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) น้าที่ 4 ้อที่ 3
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน

จานวน

8,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

1.โ รง ารจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตาบลทราย จานวน
าว

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตาบลทราย าว โดยมี าใช้จายประ อบไปด้วย า
ใช้จายใน ารจัด ารประชุม าจ้าง มาถาย อ าร ้า ลม า
ป้ายโ รง าร จ้าง มา ารวจ วาม ิด ็นใน ารจัดทาแผน วั ดุ
อุป รณ ที่ ี่ยว ้อง ตลอดจน าจ้าง มาถาย อ าร ้า ลม
อ าร ้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป ฯลฯ งบประมาณ
ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับที่
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
ปรา ฏแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) น้าที่ 17 ลาดับที่ 6
2.โ รง าร นับ นุน ระบวน ารจัดทาแผน มูบ้าน/ชุมชน
พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน ระบวน ารจัดทาแผน
มูบ้าน/ชุมชน โดยมี าใช้จาย ชน าวิทยา ร าอาา าร า
อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า อ ารประ อบ
ารฝ อบรม าวั ดุ อุป รณตาง ๆ งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผน
พัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับที่
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนา ม 2553
ปรา ฏแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) น้าที่ 2
้อที่ 2

จานวน

50,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,159,720 บาท

รวม

2,249,220 บาท

รวม

2,249,220 บาท

จานวน

1,638,840 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้พนั งาน วนตาบล อง
ลัง จานวน 5 อัตรา ประ อบด้วย ตาแ นง ผู้อานวย าร
อง ลัง, จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี , นั วิชา ารจัด ็บราย
ได้, นั วิชา ารพั ดุ ,นั วิชา าร งินและบัญชี ตั้งจายไว้ไม ิน
ตาแ นงละ 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 1,638,840.-บาท
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผู้อานวย าร อง ลัง ตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 42,000.-บาท
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

504,960 บาท

พื่อจาย ป็นตอบแทนพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ประ อบด้วย ตาแ นง ผู้ชวย จ้า น้าที่
จัด ็บรายได้ ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ผู้ชวย จ้า
พนั งานพั ดุ และพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตาแ นง นงานทั่วไป ตั้งจายไว้ไม ิน
ตาแ นงละ 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 504,960.-บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

63,420 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้แ พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ตาแ นง ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน
และบัญชี ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ และพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตาแ นง นงานทั่วไป ตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 63,420.-บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น าปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและพนั งานจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับอนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ
วลาราช ารป ติ รือ วัน ยุดราช าร ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท

รวม

868,500 บาท

รวม

162,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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า ชาบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

82,000 บาท

รวม

525,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
2. าจ้าง มาถาย อ ารและ ้า ลม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าถาย อ าร แบบแปลน พิมพ ียวตาง ๆ และ า้
ลม อ าร รายงานตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000.-บาท
3. าจ้าง มาบริ าร
จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล อง ลัง ซึ่งมี
ิทธิ บิ า ชาบ้านตามตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า
ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 4
ิง า ม 2548 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 6 มีนา ม 2562 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 60,000.-บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา อง ลัง ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร
พนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2541 รวม
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 25
พฤษภา ม2549 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 82,000.-บาท
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลงตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
และอยูใน วามรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน าจ้าง มา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าบริ าร าจัดปลว และ าจ้าง มาบริ ารอื่นที่จา ป็น
ใน ารดา นินงาน อง อง ลัง จานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ไม
ิน12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 250,000.- บาท

น้า : 25/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

4. าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที มท 0313.4/1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร
ององ รป รอง วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว
้อง ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
5. าธรรม นียม และ าลงทะ บียนตาง ๆ
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าธรรม นียมและ าลงทะ บียนตาง ๆ องพนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง อง ลัง ใน ารอบรม ัมมนา ประชุม า
ธรรม นียมติดตอราช าร อ ชน และ าบริ ารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้
ป็น งินจานวน 80,000.-บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารับรองและพิธี าร อง ลัง า รับ ารับรองใน
ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ชน าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม า อง วัญ าใช้จายที่ ี่ยว นื่อง ับ ารรับรองรวมทั้ง า
บริ ารด้วย และ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ้อง ับ าร
รับรอง ารต้อนรับบุ ล ลุมบุ ล รือ ณะบุ ลที่มานิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน โดยตั้งงบ
ประมาณไว้ไม ินร้อยละ 1% องรายได้จริง องปงบประมาณป
ที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา งินอุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งินจาย
าด งิน ะ ม และ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน10,000
.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ
าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

น้า : 26/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
า รับ พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง อง
ลัง ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 50,000
.-บาท
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14
ันยายน 2555 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวัน
ที่ 26 ุมภาพันธ 2558

จานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

2.โ รง าร ารวจทรัพย ิน ้อมูลที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง ององ าร จานวน
บริ าร วนตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ารวจ
ทรัพย ิน ้อมูลที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง ององ ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว โดยมี าใช้จาย ชน าจ้าง มา ารวจ ้อมูล
จานวนแปลงที่ดิน และจ้าง มา ารวจ รัว รือน ( ิ่งปลู
ร้าง) า อ าร าป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่
ี่ยว ้อง ฯลฯ โดยดา นิน ารทั้งพื้นที่ใน ตตาบลทราย าว 17
มูบ้าน ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) น้าที่ 5 ้อที่ 10 ตั้งไว้ ป็น
งินจานวน 40,000.-บาท
ป็นไปตามแนวทาง ารดา นิน าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วย ารดา นิน ารตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ลว. 5 . . 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561

น้า : 27/104

40,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

3.โ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ประชาชนด้าน ลั ูตรภาษีที่ดิน และ ิ่ง จานวน
ปลู ร้าง อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝ อบรม ลั ูตร
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง ององ ารบริ าร วนตาบลทราย
าว โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวิทยา ร าอา าร อา าร
วางพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าถาย อ ารประ อบ าร
ฝ อบรม าวั ดุ อุป ณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร และ าใช้
จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาทปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 6 ้อ
ที่ 11
ป็นไปตามแนวทาง ารดา นิน าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วย ารดา นิน ารตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ลว. 5 . . 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561

น้า : 28/104

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

4.โ รง ารรับชาระภาษีนอ ถานที่ อง ารบริ าร วนตาบลทราย จานวน
าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารรับชาระภาษีนอ
ถานที่ อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าถาย อ าร าวั ดุ อุป ณ
ตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร และ าใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 5,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 6 ้อที่ 12
ป็นไปตามแนวทาง ารดา นิน าร ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทบวาด้วย ารดา นิน ารตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ลว. 5 . . 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
พื่อจาย ป็น าซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน อง ลัง ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ และ าซอม ลาง า รับยานพา นะ
ที่มีอายุ ารใช้งาน รบ 6 ป รือระยะทางใช้งาน 120,000
ิโล มตร แล้วแตระยะใดถึง อน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000.-บาท

น้า : 29/104

5,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 30/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

ค่าวัสดุ

รวม

181,500 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน อง ลัง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยาง
ลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว แฟ้ม รรไ ร ซอง
อ าร แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น
ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 80,000.-บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

1,500 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่ง
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง
ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 1,500.-บาท
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ อมพิว ตอร อง ลัง ชน อุป รณ
บันทึ
้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk
, Difital Video Disk , Flash Drive) ทปบันทึ ้อมูล ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รองแ ง แป้นพิมพ มน
บอรด อุป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท

จานวน

100,000 บาท

น้า : 31/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

42,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รุภัณฑ ารวจ
1. รื่องวัดระยะทางด้วยระบบ ล ซอร
พื่อจัดซื้อ รื่องวัดระยะทางด้วยระบบ
ล ซอร จานวน 1 รื่อง โดย ป็นผลิตภัณฑที่ผาน
มาตรฐาน ISO 16331-1 รือ IEC 61010-1 ตั้งซื้อตามรา าท้อง
ตลาด ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร
1. รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) โดยตั้งซื้อ
ตาม ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
และระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 7 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 22,000.-บาท
าบารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
าบารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
พื่อจายไว้ ป็น าบารุงรั ษา รุภัณฑตาง ๆ อง อง ลัง ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000.-บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป า รับ นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย อง
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน(อปพร.)ตาบลทราย าว ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 75,000
.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ ารอา า มั รป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร
บิ จาย าตอบแทนและ าวั ดุ รื่องแตง าย องอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2373 ลงวันที่ 23 ธันวา ม 2557 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย าใช้จายใ ้ ับอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง าร บิ จาย าใช้จายใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.)
-ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาด้วย าใช้จาย องอา า มั รใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวา ม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รวม

385,000 บาท

รวม

335,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

75,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง ารฝ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝ ซ้อมแผนป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วิทยา ร ป้ายโ รง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า อ ารประ อบ ารฝ
อบรม าวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง รือ าใช้จายอื่นที่จา
ป็น ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 19 ้อที่ 2
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2.โ รง ารป้อง ันไฟป่าและ มอ วัน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันไฟป่าและ
มอ วัน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวิทยา ร ป้าย
โ รง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ าอา าร อา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม า อ ารประ อบ ารฝ อบรม าวั ดุอุป รณตาง ๆ
ที่ ี่ยว ้อง รือ าใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 80,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้าที่ 20 ้อที่ 5
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จานวน

80,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:20

3.โ รง ารลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต และ จานวน
นอ ทศ าล
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารลดอุบัติ ตุในชวง
ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต และนอ ทศ าล โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย าวิทยา ร ป้ายโ รง าร ป้ายประชา ัมพันธ
ตาง ๆ าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า อ ารประ อบ
ารฝ อบรม าวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ชน ระบอง
ไฟ ื้อ ะท้อนแ ง ป็นต้น รือ าใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 20 ้อที่ 5
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ
อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

น้า : 35/104

50,000 บาท
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4.โ รง ารศูนยปฏิบัติ ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติดตาบลทราย จานวน
าว

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร องศูนยปฏิบัติ ารพลังแผน
ดิน อาชนะยา พติดตาบลทราย าว โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าวิทยา ร าป้ายโ รง าร าอา าร อา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม า อ ารประ อบ ารฝ อบรม และวั ดุอุป รณตางๆ
ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) น้าที่ 19 ลาดับที่ 1
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1
พฤษภา ม 2563
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็น าวั ดุยานพา นะและ น ง ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ ยางนอ ยางใน แบต ตอรรี่ พลา ัว
ทียน ไ วง ประแจ ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน ีมล็อ ระจ
โ ้งมน ันญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้
ป็น งินจานวน 20,000.-บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ดุ รื่องแตง าย

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ รื่องแตง าย ชน รื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผ้า รื่อง มายยศและ ัง ัด ถุง
ท้า รอง ท้า ็ม ัด มว ผ้าผู อ ฯลฯ และอื่นๆ ที่ ี่ยว ้องที่
จา ป็นใน ารอานวย วาม ะดว และ วามปลอดภัยใน าร
ปฏิบัติงาน ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 40,000.-บาท
วั ดุ รื่องดับ พลิง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อวั ดุ รื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ
พลิง าย งน้าดับ พลิง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตาม
ป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม
ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ฯลฯ ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท
งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

1.อุด นุน านั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยจัง วัด ชียงราย จานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ านั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัยจัง วัด ชียงราย ตามโ รง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา า
ภัยพิบัติประจาอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 2 ้อที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,736,100 บาท

รวม

1,166,100 บาท

รวม

1,166,100 บาท

จานวน

961,440 บาท

จานวน

21,300 บาท

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบล ตาแ นง ผู้
อานวย าร อง ารศึ ษาฯ โดย านวณไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 42,000.-บาท
าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

117,360 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพนั งานจ้าง อง าร
ศึ ษาฯ ตาแ นง ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ โดย านวณไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 117,360 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้พนั งาน วนตาบล อง าร
ศึ ษาฯ จานวน 3 อัตรา ประ อบด้วย ตาแ นง ผู้อานวย าร อง
ารศึ ษา นั วิชา ารศึ ษา และ จ้าพนั งานพั ดุ โดย านวณ
ไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 961,440.-บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราว พนั งาน วนตาบล ตาแ นง
จ้าพนั งานพั ดุ อง ารศึ ษาฯ โดย านวณไว้ไม ิน 12
ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 21,300.-บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพ องพนั งานจ้าง รวมถึง ิทธิ
ประโยชนตาง ๆ อง ารศึ ษาฯ โดย านวณไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน 24,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

570,000 บาท

รวม

90,000 บาท

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา และพนั งานจ้าง อง าร
ศึ ษาฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
า ชาบ้าน

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล อง าร
ศึ ษาฯ ซึ่งมี ิทธิ บิ า ชาบ้านตามตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ลงวันที่ 4 ิง า ม 2548 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 มีนา ม 2562 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 60,000.-บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

รวม

248,000 บาท

จานวน

128,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา อง ารศึ ษาฯ ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา อง
บุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวัน
ที่ 3 ร ฎา ม 2541 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลงวันที่ 25 พฤษภา ม2549 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อ ป็น าจ้าง มาบริ าร ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด
ซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลงตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างและ
อยูใน วามรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน าจ้าง มา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าบริ าร าจัดปลว และ าจ้าง มาบริ ารอื่นที่จา ป็น
ใน ารดา นินงาน อง อง ารศึ ษาฯ จานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 128,000.-บาท
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2. าธรรม นียม าลงทะ บียนตางๆ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโฆษณา และ ผยแพร าว ารทางวิทยุ รือ ิ่งพิมพ
ตาง ๆ อง ารศึ ษา ชน ิ่งพิมพ นิตย าร นัง ือพิมพ และ
นัง ือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง ารจ้าง มาจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจาป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ในราช าร อง
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน าธรรม นียมศาล า
ธรรม นียมใน ารตรวจ ภาพรถ รือ าธรรม นียมที่ วนราช าร
อื่น รีย ็บจา อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว าลง
ทะ บียนใน าร ณะผู้บริ าร มาชิ ภาฯ และพนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง รือผู้ชวยปฏิบัติราช าร อง
ารศึ ษาฯ ไปฝ อบรม ัมมนา ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 20,000
.-บาท
3. าโฆษณา และ ผยแพร าว าร

พื่อจาย ป็น ารับรองและพิธี าร อง ารศึ ษาฯ า รับ า
รับรองใน ารต้อนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ชน าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า อง วัญ าใช้จายที่ ี่ยว นื่อง ับ ารรับรอง
รวมทั้ง าบริ ารด้วย และ าใช้จายอื่นที่จา ป็นต้องจายที่ ี่ยว
้อง ับ ารรับรอง ารต้อนรับบุ ล ลุมบุ ล รือ ณะบุ ลที่
มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน โดยตั้ง
งบประมาณไว้ไม ินร้อยละ 1% องรายได้จริง องปงบประมาณ
ปที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา งินอุด นุน ฉพาะ ิจ งิน ู้ งิน
จาย าด งิน ะ ม และ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548 รื่อง ารตั้งงบประมาณและ
าร บิ จาย งิน ารับรอง รือ า ลี้ยงรับรอง ององ รป รอง
วนท้องถิ่น

น้า : 41/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั า
อบรม าธรรม นียมอื่นๆ อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภาฯ ้า
ราช าร พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง อง
ารศึ ษาฯ และ าใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็นและ ี่ยว ้อง ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 50,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14
ันยายน 2555
2.โ รง ารศึ ษาดูงานม รรม ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นินงานโ รง ารศึ ษาดูงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ท ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 13
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
าบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน อง ารศึ ษาฯ พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท

น้า : 42/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

ค่าวัสดุ

รวม

232,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน อง ารศึ ษาฯ ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว แฟ้ม ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงาน รัว ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว อง าร
ศึ ษาฯ ชน แปรง ไม้ วาด ง ถ้วยชาม แ ้วน้า จาน
รอง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น
ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

85,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย องศูนยพัฒนา
ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว อง าร
ศึ ษาฯ ชน น้ายา มี และวั ดุอุป รณทาง ารแพทย ฯลฯ ซึ่ง
โดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 85,000.-บาท
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

37,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ อมพิว ตอร อง าร
ศึ ษาฯ ชน อุป รณบันทึ
้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk
, Difital Video Disk , Flash Drive) ทปบันทึ ้อมูล ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รองแ ง แป้นพิมพ มน
บอรด อุป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 37,000.-บาท
วั ดุ ารศึ ษา
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ารศึ ษา อง ารศึ ษาฯ ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน ุน แบบจาลอง
ภูมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทาด้วยพลา ติ ระดานลื่น
พลา ติ บาะยืด ยุน บาะมวยปล้า บาะยูโด ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

18,774,321 บาท

รวม

9,550,140 บาท

รวม

9,550,140 บาท

จานวน

7,084,704 บาท

1. พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ ้าราช าร รู/พนั งาน รู ประ อบ
ด้วย ตาแ นงผู้อานวย ารโรง รียน รู ศ.3 รู รู ศ.2 ศ.1
และ รูผู้ชวย จานวน 16 อัตรา ฯลฯ
2. พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ รูผู้ดูแล ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ตรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 5
อัตรา
านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 7,084,704.-บาท
งินประจาตาแ นง
จานวน

134,400 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน า รับ ้าราช าร รู/พนั งาน
รูที่ได้รับ จานวน 2 อัตรา ในอัตรา ทา งินวิทยฐานะ ดือน
ละ 5,600 บาท านวณไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 134,400.-บาท
งินวิทยฐานะ
จานวน

428,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ ้าราช าร รู/พนั งาน
รู จานวน 6 อัตรา โดย านวณไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 428,400.-บาท
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

1,746,636 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นงผู้ชวย จ้า น้าที่ าร
งิน จานวน 1 อัตรา ตาแ นง ผู้ชวย รู จานวน 3
อัตรา ตาแ นง นั ารภารโรง จานวน 1 อัตรา ตาแ นง นงาน
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา และพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผู้
ดูแล ด็ องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว จานวน 5 อัตรา
โดย านวณไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 1,746,636.-บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

156,000 บาท

รวม

7,323,681 บาท

รวม

120,500 บาท

จานวน

6,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ณะ รรม ารตรวจประ มินผลงานที่
ิดจา ารปฏิบัติ น้าที่ ใ ้อัตรา าตอบแทนผู้ อรับ าร
ประ มิน ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 6,200.-บาท
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างฯ อง ารศึ ษาฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
า ชาบ้าน
จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ ้แ พนั งาน
จ้างตามภาร ิจ ผู้ดูแล ด็ (ผู้มีทั ษะ) องศพด. ัง ัดอง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 4 อัตรา พนั งานจ้างทั่ว
ไป ตาแ นงผู้ชวย าร งิน จานวน 1 อัตรา ตาแ นง นั าร
ภารโรง จานวน 1 อัตรา ตาแ นง นทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 156,000.-บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ ้าราช าร รูในโรง รียน ัง ัดอปท.
ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 11
มษายน 2551 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 48,000.-บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น า ารศึ ษา องบุตร ้าราช าร รู รู ศ.1, รู ศ.2
, ศ.3 และ บิ จายใ ้แ ้าราช าร รูและบุ ลา รทาง ารศึ ษา
ในโรง รียนและศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อปท. ตั้งจายตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น ารศึ ษา พ.ศ. 2541 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมและตาม ลั ณฑและอัตราที่ า นด ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง า ม 2559 รื่องประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและ า
ลา รียน
ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 56,300.-บาท
ค่าใช้สอย

จานวน

56,300 บาท

รวม

5,645,348 บาท

จานวน

938,640 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อ ป็น าจ้าง มาบริ าร ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใด
ซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลงตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างและ
อยูใน วามรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน าจ้าง มา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าบริ าร าจัดปลว และ าจ้าง มาบริ ารอื่นที่จา ป็น
ใน ารดา นินงาน อง อง ารศึ ษาฯ ตาแ นง ผู้ชวย รู ผู้ดูแล
ด็ จ้า น้าที่อื่นที่ ี่ยว ้อง จานวน 8 อัตรา ตั้งจายไว้น ป็น งิน
จานวน 938,640.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0313.4/1452 ลงวันที่ 27
พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจ้าง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
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2. าธรรม นียมและ าลงทะ บียนตาง ๆ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ในราช าร อง
พนั งาน รู พนั งานจ้างโรง รียนอง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดอง ารบริ าร วน
ตาบล ชน าธรรม นียมศาล าธรรม นียมใน ารตรวจ ภาพ
รถ รือ าธรรม นียมที่ วนราช ารอื่น รีย ็บจา อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว าลงทะ บียนใน าร ไปฝ
อบรม ัมมนา ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท

3. าโฆษณาและ ผยแพร าว าร
พื่อจาย ป็น าโฆษณา และ ผยแพร าว ารทางวิทยุ รือ ิ่งพิมพ
ตาง ๆ องโรง รียนและศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ ชน ิ่งพิมพ นิตย าร นัง ือพิมพ และ นัง ือที่อาน
อื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง ารจ้าง มาจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจาป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ้า
ราช าร
รู พนั งานจ้าง ในโรง รียนและศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัด ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ใน
าร ดินทางไปราช ารอบรม ัมมนา ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 80,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ตั้งจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้
จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลง
วันที่ 14 ันยายน 2555 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
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2.โ รง ารแ ง ันทั ษะทางวิชา ารระดับภา

นือ/ระดับประ ทศ จานวน

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร แ ง ันทั ษะทางวิชา ารนั
รียน โรง รียน ัง ัดอง รป รอง วนท้องถิ่น ระดับภา
นือ/ระดับประ ทศ ชน าจ้าง มารถโดย ารประจาทาง า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า
วั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 100,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 6
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.โ รง าร น งในโรง รียนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร น งในโรง รียนท้อง
ถิ่น ชน าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าป้าย
โ รง าร าวั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 7
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

100,000 บาท

50,000 บาท
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4.โ รง ารแ ง ัน ีฬานั รียนอง รป รอง วนท้องถิ่นระดับภา จานวน
นือ/ประ ทศ

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารแ ง ัน ีฬานั รียนอง ร
ป รอง วนท้องถิ่นระดับภา นือ/ประ ทศ ชน าจ้าง
มาบริ ารรถประจาทาง าอา าร อา ารวางพร้อม รื่อง
ดื่ม าป้ายโ รง าร าวั ดุ อุปรณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
โ รง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 9 ้อ
ที่ 8
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5.โ รง ารลู ือ ทิดไท้อง ราชันย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,246,708 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารลู ือ ทิดไท้อง
ราชันย ชน าจ้า มารถโดย ารประจาทาง าอา าร อา าร
วางพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าวั ดุ อุปรณตาง ๆ ที่ ี่ยว
้อง ับโ รง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 9
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
6.โ รง าร นับ นุน าใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นุน าใช้จายใน าร
บริ าร ถานศึ ษา โดยมี าใช้จาย ดังนี้
1. าใช้จายใน ารปรับปรุง ลั ูตร ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ดุอุป รณ ตามโ รง าร รือ าใช้
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จายอื่นที่ ี่ยว นื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
2. าใช้จายอิน ตอร น็ตโรง รียน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 16,800.- บาท
- พื่อจาย ป็น าอิน ตอร
น็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
3. าใช้จายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรง รียน ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 100,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ดุอุป รณ ตามโ รง าร รือ าใช้
จายอื่นที่ ี่ยว นื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
4. าใช้จายใน ารพัฒนาแ ลง รียนรู้ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ดุอุป รณ ตามโ รง าร รือ าใช้
จายอื่นที่ ี่ยว นื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
5. าใช้จายใน ารรณรง ป้อง ันยา พติดใน ถานศึ ษา
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ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 21,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น า อ าร าวั ดุอุป รณ าตอบแทน รูแ นนา
และ จ้า น้าที่ อปท. ตามโ รง ารฯตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทาางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ
ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต
.ทราย าว)
6. าใช้จายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้โรง รียน ป็น
ฐานใน ารพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน750,000.- บาท โดยมีราย าร ดังนี้
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้
โรง รียน ป็นฐานใน ารพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรง รียนที่จะ
มั ร ้ารวมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรง รียนละ 500,000
.-บาท
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้
โรง รียน ป็นฐานใน ารพัฒนาท้องถิ่น โรง รียน SBMLD ดี
ดน โรง รียนละ 250,000.-บาท ตามโ รง ารฯตั้งจายตามแนว
ทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบ
ต.ทราย าว)
7. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน( าจัด าร รียน าร อน ราย ัว) Top up
ประถม + Top up ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 555,800.- บาท
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ
.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง
รียนอบต.ทราย าว)
8. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
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ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า นัง ือ รียน) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 129,518.- บาท
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ
.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง
รียนอบต.ทราย าว)
9. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( าอุป รณ าร รียน ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 73,490.-บาท
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ
.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง
รียนอบต.ทราย าว)
10. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า รื่องแบบ รียน ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 74,910.- บาท ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
11. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผู้ รียน ) ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 113,590.- บาท ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
12. งินอุด นุน า รับ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้อง
ถิ่น ( าปัจจัยพื้นฐาน า รับนั รียนยา จน) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
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จานวน 91,000.- บาทตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
13. าอา าร ลางวันโรง รียนอบต.ทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 965,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันนั รียนโรง รียน อบต.ทราย
าว (บ้านทาฮอ) ชั้นอนุบาล นละ 20 บาท ประถมศึ ษาปที่ 16 นละ 25 บาท จานวน 200 วัน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
14. าอา าร ลางวันนั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 602,700.- บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันนั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ น
ละ 20 บาท จานวน 245 วัน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
15. าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน170,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ศูนยพัฒนา ด็
ล็ อัตรา นละ 1,700 บาท/ ป ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
16. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
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ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า นัง ือ รียน)ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 20,000.- บาทตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
17. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( าอุป รณ าร รียน ) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
18. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า รื่องแบบ รียน )ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 30,000.- บาท ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564( ฉพาะ ทศบาล
ตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบต.ทราย าว)
19. าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผู้ รียน ) ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 43,000.-บาท ตั้งจายตามแนว
ทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล) (โรง รียนอบ
ต.ทราย าว)

ค่าวัสดุ

รวม

1,334,033 บาท

น้า : 55/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

วั ดุ านั งาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซื้อ ิ่ง อง รื่องใช้
ตางๆ ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ น้าดื่ม มึ ดิน อ ไม้
บรรทัด ยางลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ าว ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ฟิว ายไฟฟ้า ลอดไฟ
ฟ้าฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
วั ดุงานบ้านงาน รัว
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงาน รัว ชน แปรง ไม้
วาด ง ถ้วยชาม แ ้วน้า จานรอง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม ง
ทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท

าอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็น าวั ดุอา าร ริม(นม) ใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ัง ัดอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว จานวน 3 แ ง และ
โรง รียน ัง ัด านั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ใน ตพื้นที่ตาบล
ทราย าว จานวน 3 แ ง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 1,234,033
.-บาท

จานวน

1,234,033 บาท

น้า : 56/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

วั ดุ อ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ
ร้าง ชน จอบ ียบ ้อน วาน ระ บื้อง ี ทิน นอร ไม้ ล็
ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง า
ภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 10,000.-บาท โดยดา นิน ารตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย มั ปุ๋ย
อ าร มี าจัดและป้อง ันศัตรูพืช อา าร ัตว พันธุพืช พันธุ
ัตวป ัตวน้า วั ดุ อุป รณ รื่องมือทาง าร ษตร ฯลฯซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท

น้า : 57/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

วั ดุ ีฬา

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุ ีฬา ชน วงยาง ลู ฟุตบอล ลู
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลู แชรบอล ไม้แบตมินตัน ลู แบตมินตัน ไม้
ทนนิ ลู ทนนิ ชือ ระโดด ดาบ องมือ ตะ ร้อ ตะ ร้า
วายแชรบอล ตา าย ีฬา ชนตา ายตะ ร้อ น วีด นาฬิ าจับ
วลา นวม ลู ทุมน้า นั าตา าย ีฬา ชน าตา ายวอล ลย
บอลล วงบา ็ตบอล ล็ ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่
ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
วั ดุ อมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ อมพิว ตอร องโรง รียนอง าร
บริ าร วนตาำบลทราย าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว อง ารศึ ษาฯ ชน อุป รณ
บันทึ
้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk
, Difital Video Disk , Flash Drive) ทปบันทึ ้อมูล ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รองแ ง แป้นพิมพ มน
บอรด อุป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท
วั ดุ ารศึ ษา
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ารศึ ษา ชน ุน แบบจาลอง
ภูมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทาด้วยพลา ติ ระดานลื่น
พลา ติ บาะยืด ยุน บาะมวยปล้า บาะยูโด ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท

น้า : 58/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

223,800 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ระแ ไฟฟ้า า รับโรง รียนอง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 180,000.-บาท โดยดา นิน ารตามแนวทาง
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาป
ในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
าน้าประปา าน้าบาดาล
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าน้าบาดาล า รับโรง รียนอง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 20,000.-บาท โดยดา นิน ารตามแนวทาง นัง ือ
รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ
าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,800 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ ารโทรศัพท โทร าร และ มารวมถึง าใช้
จาย พื่อใ ้ได้ซึ่งบริ ารและ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารบริ าร
า รับโรง รียนอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว และศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,800.-บาท โดยดา นิน ารตามแนวทาง นัง ือ รม ง
ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลั ษณะ
าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

1,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ป็น าไปรษณีย าโทร ล าธนาณัติ าซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 1,000.-บาท

น้า : 59/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

12,000 บาท

รวม

628,500 บาท

รวม

68,500 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโตะทางานผู้บริ าร พร้อมตู้ ริม
้าง จานวน 1 ตัว นาด ว้าง 91 ซ็นติ มตร ยาว 180 ซ็นติ
มตร ูง 75 ซ็นติ มตร ตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 6,000.-บาท
2. ้าอี้พนั พิง ูง
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าใช้จายใน
ารบริ ารอิน ตอร น็ต และ า ื่อ ารอื่นๆ รวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน าบริ าร าภาษี ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 12,000.-บาท ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ านั งาน
1.โตะทางานผู้บริ าร

พื่อจัดซื้อ ้าอี้พนั พิง ูง จานวน 1 ตัว ุ้ม นัง ทียม ีดา นาด
ว้าง 71.5 ซ็นติ มตร ยาว 68 ซ็นติ มตร ูง 116-126 ซ็นติ
มตร า 5 แฉ แบบมีล้อ ลื่อน มีที่พั แ น อง ้าง ปรับ ูงต่าด้วย
โช แ ตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 4,000.-บาท
รุภัณฑ อมพิว ตอร
1. รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล (จอแ ดงภาพ นาดไม จานวน
น้อย วา 19 นิ้ว)
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 3 รื่อง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 51,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า
ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 6

51,000 บาท
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2. รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ จานวน
(Ink Tank Printer)
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 7,500.-บาท โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า
ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 18 ้อที่ 50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,500 บาท

รวม

560,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
1. า อ ร้างอา ารบังแดดด้วย แลน รองแ งศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านรองธาร

พื่อจาย ป็น า อ ร้างอา ารบังแดดด้วย แลน รองแ งศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านรองธาร นาด
ว้าง 6 มตร ยาว 16 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 96 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.003-1/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 110,000.-บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 22 ้อที่ 6
2. า อ ร้างผนัง ั้นตลิ่งพัง น้าโรง รียนอง ารบริ าร วนตาบล จานวน
ทราย าว(ทาฮอ)
พื่อจาย ป็น า อ ร้างผนัง ั้นตลิ่งพัง น้าโรง รียนอง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว(ทาฮอ) โดย าร รียง ินใน
ลอง GABION นาด ว้าง 3 มตร ูง 2.50 มตร บันได ล
. ทางลง 2 จุด วามยาวรวมไมน้อย วา 28 มตร รายละ อียด
ตามแบบ ล ที่ ท .006/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 22 ้อที่ 7

300,000 บาท
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าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
1. าใช้จายใน ารปรับปรุง/ซอมแซมอา าร รียน และอา าร
ประ อบ

จานวน

150,000 บาท

รวม

1,272,000 บาท

รวม

1,272,000 บาท

จานวน

568,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นุนอา าร ลาง
วัน า รับ ด็ นั รียน ัง ัด านั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา ( พป.) ในตาบลทราย าว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึ ษาปที่ 6 อัตรา นละ 20 บาท จานวน 200 วัน ใ ้
แ โรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 568,000.- บาท
โรง รียนรองธารวิทยา
จานวน

704,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุง/ซอมแซมอา าร รียนและอา าร
ประ อบ องโรง รียนอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว(ทา
ฮอ) ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 150,000.-บาท ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎา ม 2563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โรง รียนบ้านโป่งแดง

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร นับ นุนอา าร ลาง
วัน า รับ ด็ นั รียน ัง ัด านั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา ( พป.) ในตาบลทราย าว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึ ษาปที่ 6 อัตรา นละ 20 บาท จานวน 200 วัน ใ ้
แ โรง รียนบ้านรองธารวิทยา ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 704,000.- บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโรง รียนบ้านโป่งแดง
(1) อุด นุนโรง รียนบ้านโป่งแดง
พื่ออุด นุนโ รง าร ร้าง ริมอาชีพตามวิถีชีวิต ศรษฐ ิจพอ
พียง
องโรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 50,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 8 ้อที่ 1
(2) อุด นุนโรง รียนบ้านโป่งแดง
พื่ออุด นุนโ รง าร ร้างรายได้ระ วาง รียน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว น้าที่ 8 ้อที่ 2
3.โ รง าร ้า ายอบรม ด็ และ ยาวชน ต้านภัยยา พติดตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 110 ้อที่ 11
4.โ รง าร ัดแย ยะรีไซ ิลจา โรง รียน ูบ้าน ูชุมชน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 14
โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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อุด นุนโรง รียนรองธารวิทยา
1.โ รง าร ศรษฐ ิจพอ พียง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 50,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 8 ้อที่ 1
2.โ รง าร ร้างรายได้ระ วาง รียนด้วยธุร ิจ บ อรี่ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 8 ้อที่ 4
3.โ รง าร ้า ายอบรม ด็ และ ยาวชน ต้านภัยยา พติดตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 12
4โ รง าร ้า ายฝ ทั ษะด้าน ีฬา ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 15,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 11
5.โ รง าร ัดแย ยะรีไซ ิลจา โรง รียน ูบ้าน ูชุมชน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 10,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 14
โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จานวน

105,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แ อา า มั รบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลา นาอยูในอง ร
ป รอง วนท้องถิ่นแ งพื้นที่ รือพื้นที่ใ ล้ ียง ที่ได้รับ า ั่ง
ชวย นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จา ผู้บริ ารท้องถิ่นแ งนั้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 120,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาลท้อง
ถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น และ าร บิ าใช้จาย พ.ศ
. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายในา ารฝ อบรม
และ ้ารับ ารฝ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2690 ลงวัน
ที่ 18 ตุลา ม 2562
- - นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 ุมภาพันธ 2563

รวม

852,000 บาท

รวม

512,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

292,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าตอบแทน าร ารวจ ้อมูลประชา ร ุนั และแมว ตามโ รง าร
ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั บ้าฯ
พื่อจาย ป็น าตอบแทน าร ารวจ ้อมูลประชา ร ุนั และ
แมว ตามโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิษ ุนั
บ้าฯ รือ าใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 12,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) น้าที่ 22 ลาดับที่ 4
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง าร ัตวปลอดโร

นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศร วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี โดยอบรมใ ้ วามรู้อา าปศุ ัตวตาบลทราย าว และ
ดา นิน ารทา มัน ัตว พื่อ ุมจานวนประชา ร ัตวในพื้นที่ โดย
มี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าอา าร อา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม าวิทยา ร า อ ารประ อบ ารฝ อบรม า
ป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุอุป รณ ตลอดจน าใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยว ้อง ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 22 ้อที่ 4
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235
ลงวันที่ 24 ม รา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภา ม 2563

จานวน

30,000 บาท
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2.โ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ าโร ติดตอในตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ าโร
ติดตอตางๆในตาบลทราย าว ชน ารป้อง ันและระงับโร ติด
ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (โ วิด 19) และ ารป้อง ัน วบ ุมโร ไ ้
ลือดออ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าป้าย
รณรง าวั ดุ าน้ายา มี าวิทยา ร า อ ารประ อบ าร
ฝ อบรมใช้จายใน ารจัดอบรม รือ าใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 200,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 21 ลาดับที่ 3
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภา ม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
ลงวันที่ 15 พฤษภา ม 2563

จานวน

200,000 บาท
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3.โ รง าร ัดแย ยะ พื่อ ารพัฒนาที่ยั่งยืนอง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว
พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นิน ารตามโ รง าร ัดแย ยะ พื่อ
ารพัฒนาที่ยั่งยืนอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว โดยมีราย
ละ อียด าใช้จาย ชน าวิทยา ร าอา าร อา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร า อ ารประ อบ าร
ฝ อบรม าวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว น้าที่ 16 ้อที่ 6
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องงบ้าน มือง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนา ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนา ม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวัน
ที่ 12 มีนา ม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563

จานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 - 17 ตาบลทราย าว อา ภอ จานวน
พาน จัง วัด ชียงราย

340,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น าวิทยาศา ตร รือ ารแพทยตามโ รง าร ัตว
ปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศร วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี ชน วั ซีน น้ายา มี วั ดุอุป รณทาง ารแพทย น้ายา
ตางๆ ายยาง แอล อฮอล และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 100,000.-บาท

งินอุด นุน อ ชน

พื่อใช้จายตามโ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุ ในพื้นที่
ตาบลทราย าว มูบ้านละ 20,000 บาท โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร าวิทยา ร าอา าร า
อา ารวาง และ าวั ดุอุป รณที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 340,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 21 ลาดับที่ 2
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ )พ.ศ
.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม รา ม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง า ม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

6,541,030 บาท

รวม

1,595,040 บาท

รวม

1,595,040 บาท

จานวน

1,376,640 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วนตาบล และ งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาป องชาง จานวน 4 อัตรา ประ อบ
ด้วย ตาแ นง ผู้อานวย าร องชาง วิศว รโยธา นายชาง
โยธา จ้าพนั งานธุร าร ฯลฯ โดย านวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 1,376,640.-บาท
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผู้อานวย าร องชาง โดย านวณ
ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 42,000.-บาท
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

176,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง งินปรับปรุง าตอบแทน
พนั งานจ้าง า รับพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผู้ชวย จ้า
น้าที่ธุร าร โดย านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 176,400.-บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,355,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ณะ รรม าร า นด ลั ณฑราง อบ
ต องงาน รือรายละ อียด ุณลั ษณะ ฉพาะ องพั ดุที่จะซื้อ
รือจะจ้างและอัตรา าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ
รรม ารผู้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุ
ภา รัฐ ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 250,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ
าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
- นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา และพนั งานจ้าง องชาง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
า ชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล องชาง ซึ่งมี
ิทธิ บิ า ชาบ้านตามตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า
ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวัน
ที่ 4 ิง า ม 2548 รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 6 มีนา ม 2562 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 10,000.-บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตาบล ลู จ้างประจา องชาง ซึ่งมี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตร
พนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวันที่ 3 ร ฎา ม 2541 รวม
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภา ม2549 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,303,000 บาท

จานวน

963,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลงตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
และอยูใน วามรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง โดยมีราย าร ดัง
นี้ ชน าจ้าง มา าจัด ิ่งปฏิ ูล าบริ าร าจัดปลว า ชา
รื่องถาย อ าร ( 12 ดือน) าจ้าง มาถาย อ าร นาดใ ญ
วา A3 าจ้าง มาปรับปรุงภูมิทัศนถนน าย ลั ชนตัด ญ้า
อง ้างทาง ฯลฯ าจ้าง มาออ แบบ จ้าง วบ ุมงานฯ าจ้าง
มาบริ ารอื่นที่จา ป็นใน ารดา นินงาน อง องชาง จานวน 6
อัตรา านวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน
ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 963,000.-บาท โดยดา นิน ารตาม
แนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0313.4/1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภา ม 2541 รื่อง าร บิ จาย าจ้าง มาบริ าร อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยว
้อง
2. าธรรม นียม าลงทะ บียนตางๆ
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าลงทะ บียน าธรรม นียมตาง ๆ ในราช าร อง
องชาง ชน าธรรม นียมศาล าธรรม นียมใน ารตรวจ ภาพ
รถ รือ าธรรม นียมที่ วนราช ารอื่น รีย ็บจา อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว ชน ารางวัดที่ดิน าตรวจ อบแนว
ตที่ดิน น ล. าธรรม นียมตอใบอนุญาตน้าบาดาล ตลอดจน า
ธรรม นียมตาง ๆ ที่ ิด ึ้น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 40,000 บาท
3. าโฆษณา และ ผยแพร าว าร
จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1. าจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ

พื่อจาย ป็น าโฆษณา และ ผยแพร าว ารทางวิทยุ รือ ิ่งพิมพ
ตาง ๆ อง องชาง ชน ิ่งพิมพ นิตย าร นัง ือพิมพ และ
นัง ือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง ารจ้าง มาจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจาป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000 บาท
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4. าบารุง ารตรวจวิ ราะ น้าอุปโภ
ประมาณ พ.ศ.2564

รือบริโภ ประจาปงบ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
า รับ พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง อง
ชาง ชน า บี้ย ลี้ยง าพา นะ าที่พั และ าใช้จายอื่นๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 40,000.-บาท โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 ันยายน 2555 รวมแ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558
2.โ รง ารปรับปรุงแ ลงทอง ที่ยวตาบลทราย าว
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารุง ารตรวจวิ ราะ น้าอุปโภ รือ
บริโภ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป็นไปตามโ รง าร
ตรวจประ มินประ ิทธิภาพ อง อปท. (LPA) มวดที่ 1 ด้านโ รง
ร้างพื้นฐาน มวดยอยที่ 3 ด้านน้า พื่อ ารอุปโภ บริโภ
- พื่อจาย ป็น าตอใบอนุญาต จาะและใช้น้าบาดาล อง
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ประจาปงบประมาณ พ.ศ
. 2564
ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 40,000.-บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1. าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารปรับปรุงแ ลงทอง ที่ยวตาบล
ทราย าว โดยมี าใช้จาย ชน าวิทยา ร าอา าร อา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ าวั ดุ อุป รณตางๆ ที่
ี่ยว ้อง รวมถึง าใช้จายใน ารพัฒนาปรับปรุง ถานที่ทอง ที่ยว
องตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 100,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 23 ้อที่ 3
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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าบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

732,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ านั งานตางๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน านั
งาน องชาง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ไม้บรรทัด ยาง
ลบ ลิป รื่อง ย็บ ระดาษ ป็ าว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง
าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติด
ตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน ององ าร
บริ าร วนตาบลทราย าวใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ และ า
ซอม ลาง า รับยานพา นะที่มีอายุ ารใช้งาน รบ 6 ป รือ
ระยะทางใช้งาน 120,000 ิโล มตร แล้วแตระยะใดถึง อน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี. . 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา
าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ อง
ชาง ชน ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน รื่องวัด ระแ ไฟ รื่อง
วัดแรงดันไฟฟ้า ฟิว ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิทช
ไฟฟ้า บร อร แผงวงจร ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 150,000.-บาท
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง องชาง ชน ไม้
ตางๆ ทิน นอร น้ามันทาไม้ ี แปรงทา ี ปูน าว ทราย
ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู จอบ ียม พลั่ว วาน วาน ทอน้าและ
อุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ พื่อใช้ใน ารปฏิบัติ
าร ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 200,000 บาท
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น อง
ชาง ชน น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามัน รื่อง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมี
อายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า
น ง าภาษี าติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 200,000.-บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน น้ายา
มี และวั ดุอุป รณทาง ารแพทย ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทน
ถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้อง
ชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 2,000.-บาท
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร องชาง ชน
ระดาษ ียนโป ตอร พู ันและ ี ฟิลม มมโมรี่ ารด แถบ
บันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอ ทป แผนซีดี) รูป ี รือ
าวดา ที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย าตั้ง ล้อง ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพ
ไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 10,000 บาท
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วั ดุ อมพิว ตอร

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัด าวั ดุ อมพิว ตอร องชาง ชน อุป รณ
บันทึ
้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk
, Difital Video Disk , Flash Drive) ทปบันทึ ้อมูล ตลับผง
มึ า รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร แผน รองแ ง แป้นพิมพ มน
บอรด อุป รณที่ ี่ยว นื่อง ับ รื่อง อมพิว ตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
ภาพไม งทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง า
ใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็น
ต้น ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 100,000.-บาท
วั ดุ ารวจ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวั ดุ ารวจ ชน บันไดอลูมิ นียม รื่องมือแ ะ
ลั รื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งโดย ภาพไม งทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นรวมถึง าใช้จายที่ต้องชาระ
พร้อม ัน ชน า น ง าภาษี าติดตั้ง ป็นต้น ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 20,000.-บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,590,990 บาท

รวม

716,600 บาท

จานวน

28,600 บาท

รุภัณฑ านั งาน
1. รื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 18,000 บีทียู
พื่อจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 18,000 บีที
ยู จานวน 1 รื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 28,600.-บาท โดยตั้ง
ซื้อตามบัญชีรา า อง องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2562 ้อที่ 10.6 น้า 24 และมี ุณลั ษณะ
รายละ อียดตาม ้อที่ 10.6 น้า 84
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2.โตะทางาน ้ามุม

จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโตะทางาน ้ามุม โดยมี ุณลั ษณะ ดัง
นี้ ทรง L-shape นาด 160x140x75 ซ็นติ มตร มีตู้ ็บ อ าร
และ ิ่ง องพร้อม ุญแจล็อ ในรูปแบบตู้บาน ลื่อนซ้ายมือและตู้
ลิ้นชั 3 ชั้น พร้อม ระจ พื่อไว้ า รับวาง
อมพิว ตอร จานวน 1 ชุด โดยตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 7,000.-บาท
3. ้าอี้ทางานแบบมีพนั พิง
จานวน

21,600 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งานแบบมีพนั พิง โดยมี
ุณลั ษณะ นาด 68 x 64 x 95-105 ซม. ปรับระดับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนั พิงบุฟองน้า ุ้ม นัง าฐาน
ว้าง 5 แฉ จานวน 8 ตัว รา าตัวละ 2,700.-บาท โดยตั้งซื้อ
ตามรา าท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 21,600.-บาท
4.ตู้ ็บ อ ารแบบ ามชอง
จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อตู้ ็บ อ ารแบบ ามชอง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้ นาด 80x40x120 ซ็นติ มตร แ ็งแรง ทนตอ
วามร้อน และรอย ีด วน รูปแบบชองโลง 3 ชั้น มีแผนชั้นวางที่
ปรับระดับได้ตาม วามต้อง ารจานวน 2 ตู้ รา าตู้ละ 3,500
.-บาท โดยตั้งซื้อตามรา าท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 7,000.-บาท

รุภัณฑ ารวจ
1. ล้องระดับ นาด าลัง ยาย 30 ทา
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ล้องระดับ นาด าลัง ยาย 30 ทา โดยตั้ง
ซื้อตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1
านั งบประมาณ ธันวา ม 2562 น้าที่ 28 ้อที่ 11.1.2 โดยมี
ุณลั ษณะตาม น้าที่ 88 ้อที่ 11.1.2 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 34,000.-บาท

จานวน

34,000 บาท
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2. รื่อง าพิ ัดด้วย ัญญาณดาว ทียมแบบพ พา

จานวน

24,500 บาท

จานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า ลางและ
ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 6 ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 17,000.-บาท
2. รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงานประมวลผล
จานวน

23,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร All In One า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า ลางและ
ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 5 ้อที่ 10 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 23,000.-บาท
3. รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดา ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน

8,900 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง าพิ ัดด้วย ัญญาณดาว ทียมแบบพ
พา จานวน 1 รื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 24,500.-บาท โดย
า นดรา าและมี ุณลั ษณะตามบัญชีรา ามาตรฐาน รุภัณฑ
องมาตรฐานงบประมาณ 1 านั งบ
ประมาณ ธันวา ม 2562 น้าที่ 94 ้อที่ 11.3
รุภัณฑ อมพิว ตอร
1. รื่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม
ณฑรา า ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 16 ้อที่ 45 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 8,900.-บาท
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4. รื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED ี

จานวน

15,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction
ล ซอร รือ LED ี จานวน 1 รื่อง โดยตั้งซื้อตาม ณฑรา า
ลางและ ุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบ
อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 16 ้อที่ 45 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 15,000.-บาท
รุภัณฑอื่น
1. ตา ผา ยะ
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รุภัณฑอื่น ๆ ได้แ ตา ผา ยะ จานวน 1
ตา า รับ าจัด ยะใน ตพื้นที่ตาบลทราย าว โดยตั้งซื้อตาม
รา าท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 450,000.-บาท โดยมี
ุณลั ษณะดังนี้
1. นาดทั่วไป ตา ผา : ว้างไมน้อย วา 125 ซ็นติ มตร ยาวไม
น้อย วา 135 ซ็นติ มตร ูงไมน้อย วา 200 ซ็นติ มตร
- ชองป้อน ยะมีประตู ลื่อน ปิด- ปิด
- ชอง ็บ ศษวั ดุที่ต ้างใน ตาพร้อมตะแ รง ล็ ลอ
- ชองลมและตั ี้ ถ้า
- ชองลม า รับชวย ผาไ ม้ภายในตัว ผา พื่อปรับปริมาณลม
- ชองดูไฟใน ตาด้าน ลัง มีฝาปิด- ปิด
- ประตูด้าน ลัง อง ้อง ผา มา วัน แ มีชอง า รับ อา ี้
ถ้าละ อียดออ พร้อมประตู ปิด- ปิด
2.วั ดุที่ใช้ทา ตา ผาประ อบด้วย
- อิฐทนไฟ (มี มอ .)
- อิฐฉนวน (มี มอ .)
- ปูนทนไฟ (มี มอ .)
- ล็ โ รง ร้าง นาไมน้อย วา 5 มิลลิ มตร
- ล็ แผน นาไมน้อย วา 3 มิลลิ มตร
3.ประ ิทธิภาพ าร ผาไ ม้ : วามร้อน ้อง ผามลพิษมีอุณ ภูมิ
ไมต่า วา 800 องศา ซล ซีย ป็น ตา ผาแบบตอ นื่องที่ ามารถ
ผา ยะมูลฝอยแ ้งและ ปย ที่มี วามชื้นไม ิน 25-30% ได้ไม
น้อย วา 50 ิโล รัมตอชั่วโมง ติดตอ ันได้ตลอด วลาโดยไม
ยุดพั และ าร ผาไ ม้ไมใช้น้ามัน แ ารระ ยใดๆ รวมทั้ง
ไฟฟ้า รื่องจั ร ล และ รื่องอัดอา าศไปชวยใน าร ผา
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ไ ม้ นอ จา ตัว ยะ อง ับอา าศตามธรรมชาติ
4.ภายใน ตา ผา : ต้องมี ้อง ผาไ ม้ ยะและ ้อง ผาไ ม้
มา วัน แ พร้อมดั ็บฝุ่นอยูในตัว ดียว ัน
5. าร าจัดฝุ่น วัน อง ียจา ารไ ม้ : ภายใน ตาต้องมี ้อง
ผาไ ม้ทั้ง ยะและ ้อง ผาไ ม้ มา วัน แ พร้อมดั ็บฝุ่น
อยูใน ตา ดียว ัน
6. อุป รณ ริม พิ่มใน าร าจัด มา วัน อนจะปลอยออ จา
ปลอง วัน : ไมมีอุป รณ ริม าจัด วัน
7. ารรับประ ัน ิน ้า : า นด ารรับประ ันไมน้อย วา 2 ป
8. ารซอมบารุง : บริ ารตรวจ ช็ ภาพบริ าร ลัง าร
าย ทุ 6 ดือน ระยะ วลา 5 ป
9. รายละ อียดปลอง วัน :
- ูงจา พื้นไมน้อย วา 500 ซนติ มตร (วัดจา ฐานปลอง
วันถึงปลาย มว ปลอง วัน)
- ปลองทรง ลมทาด้วย แตน ล ม้วน นาไมน้อย วา 3
มิลลิ มตร
- ปลอง วันทอนลาง นาดภายนอ 39 ซนติ มตร x 120
ซนติ มตร และภายในปลอง ลอด้วยปูนทนไฟ นา 5
ซนติ มตร
- ปลอง วันทอบน นาดภายนอ ไมน้อย วา 29 x 36
ซนติ มตร
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 27 ้อที่ 7
าบารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
าบารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ
พื่อจาย ป็น าปรับปรุง รุภัณฑ นาดใ ญ องชาง พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,874,390 บาท

จานวน

674,390 บาท

าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
าบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
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พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้างรวมถึง
จาย พื่อดัดแปลง ตอ ติม ชน ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงราง
ระบายน้า อา ารตางๆ ระบบไฟฟ้า ถนนที่อยูใน ตรับผิดชอบ
ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว ฯลฯ ที่ ี่ยว ้อง ับที่ดิน
และ ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 674,390.- บาท
าปรับปรุงซอมแซมถนนลู รังภายในพื้นที่ตาบลทราย าว
จานวน

1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุงซอมแซมถนนลู รังที่อยูใน วามรับผิด
ชอบ ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าวใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 96 ้อ 24 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 1,000,000.-บาท
าออ แบบ า วบ ุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
1. า ารวจตามโ รง ารปรับปรุงแ ลงทอง ที่ยวตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น า ารวจ ถ้า โบราณ ถาน ฯลฯ ในพื้นที่ตาบลทราย
าว ตามโ รง ารปรับปรุงแ ลงทอง ที่ยวตาบลทราย
าว ชน ชน าออ แบบ า วบ ุมงานที่จายใ ้แ
อ ชน นิติบุ ล รือบุ ลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 200,000.-บาท
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

200,000 บาท

รวม

2,241,000 บาท

รวม

2,241,000 บาท

รวม

2,241,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
1. าปรับปรุง อ ูง ระจาย ียงประจา มูบ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6
พื่อจาย ป็น าปรับปรุง อ ูง ระจาย ียงภายใน มูบ้าน บ้านทา
ฮอ มูที่ 6 ชน แอมป ยาย ียง าย ัญญาณ าโพง ยาย
ียง และอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตามประมาณ ารรา า
ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 100,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 15 ้อที่ 2
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2. าปรับปรุง อ ูง ระจาย ียงภายใน มูบ้าน บ้าน ันต้นมวง มูที่ จานวน
10

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น าปรับปรุง อ ูง ระจาย ียงภายใน มูบ้าน บ้าน
ันต้นมวง มูที่ 10 ชน ระบบ ง ัญญาณ แอมป ยาย ียง าย
ัญญาณ าโพง ยาย ียง และอุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
ตามประมาณ ารรา า ององ ารบริ าร วนตาบลทราย
าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 100,000 บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 23
้อที่ 2
3. า อ ร้าง ถานี ูบน้าด้วยไฟฟ้า อบต.ทราย าว

จานวน

136,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้าง ถานี ูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2 แ ง ใน
ตพื้นที่อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว (บริ วณ นองไ ร้
และบริ วณ นอง ระ) พื่อแ ้ไ ปัญ า วาม ดือดร้อนด้านน้า
อุปโภ บริโภ และ พื่อ าร ษตร รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .047/2563 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 136,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 21 ้อที่ 5
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภ
1. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านแม าววัง มูที่ 2
พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ายทาง ้าพื้นที่
าร ษตร) นาด
ว้าง 3 มตร ยาว 188 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อย
ไมน้อย วา 564 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
จานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .002/2564 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 300,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) น้าที่ 18 ้อที่ 1
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2. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านทราย าว มูที่ 5

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ( ายทางรอบ
ุ านประจา มูบ้าน) นาด
ว้าง 5 มตร ยาว 220 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อย
ไมน้อย วา 1,100 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร
จานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .005/2564 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 600,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) น้าที่ 19 ้อที่ 1
3. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน นองตุ้ม มู
ที่ 7 (ซอยลงทุง นองปลิง) นาด
ว้าง 4 มตร ยาว 48 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อย
ไมน้อย วา 192 ตาราง มตร พร้อมวางทอระบายน้า อน รีต
นาด ้นผาศูนย ลาง 1 มตร จานวน 2 แถว ๆ
ละ 6 ทอน พร้อมป้ายโ รง ารจานวน 1 ป้าย รายละ อียดตาม
แบบ ล ที่ ท .007/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 100,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) น้าที่ 17 ้อที่ 1
4. า ยายไ ลทางถนน อน รีต ริม ล็ บ้านรองธาร มูที่ 9
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ยายไ ลทางถนน อน รีต ริม ล็ (ถนนใน มู
บ้าน) นา 0.15 มตร พื้นที่รวมไมน้อย วา 70 ตาราง
มตร พร้อมรางระบายน้า ล.แบบมีผาปิด นาด
ว้าง 0.50 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร พร้อมวางทอระบายน้า
นาด ้นผาศูนย ลาง 0.30 มตร จานวน 26 ทอ วามยาวราง
ระบายน้าทั้ง มดรวมทอระบายน้าไมน้อย วา 149 มตร ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท 009/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) น้าที่ 21 ้อที่ 1
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5. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน ันต้นมวง มูที่ 10

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ซอย 1/7 นาด
ว้าง 3 มตร ยาว 126 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อย
ไมน้อย วา 378 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .010/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 200,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) น้าที่ 23 ้อที่ 1
6. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน มานมิตร มูที่ 14
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้าน มาน
มิตร มูที่ 14 ( ายทางบ้าน มานมิตร- วนป่าแม ้านแม
ใจ) นาด ว้าง 4 มตร ยาว 136 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ใช้ อยไมน้อย วา 544 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โ รง าร 1 ป้าย ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 300,000.-บาท ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .014/2564 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) น้าที่ 33 ้อที่ 1
7. า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโป่งทวี มูที่ 16
จานวน

105,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโป่งทวี มู
ที่ 16 (ซอย 3/2) นาด
ว้าง 4 มตร ยาว 48 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อย
ไมน้อย วา 192 ตาราง มตร พร้อมป้ายโ รง าร 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .016-1/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 105,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) น้าที่ 36 ้อที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

240,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง าร ง ริมอาชีพในตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ง ริม ลุมอาชีพในตาบล
ทราย าว ใ ้แ ลุมแมบ้าน ลุมผู้ ูงอายุ ลุมผู้ด้อย
โอ า ฯลฯ ตาบลทราย าว โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้าย
ประชา ัมพันธโ รง าร าวิทยา ร าอา าร อา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม า อ ารประ อบ ารฝ อบรม าวั ดุอุป รณ และ
าวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 18 ลาดับที่ 1
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
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งบเงินอุดหนุน

รวม

190,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

190,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อุด นุน ลุมพัฒนา ตรีตาบลทราย าว
โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ าวิทยา ร า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม วั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 2 ้อ
ที่ 13
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
2.อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน บ้าน มานมิตร มูที่ 14
จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
1.อุด นุน ลุมพัฒนา ตรีตาบลทราย าว

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อุด นุน ณะ รรม าร มูบ้าน บ้าน
มานมิตร มูที่ 14 ใน ารดา นิน ารตาม ลั ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี ลั ธรรมาภิบาล โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วั ดุอุป รณ าวิทยา ร าอา าร อา ารวางพร้อม รื่อง
ดื่ม วั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 40,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว น้าที่ 6 ้อที่ 13
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
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3.อุด นุนศูนย าร รียนรู้และ ง ริม ุณภาพชีวิตผู้ ูงวัยตาบลทราย จานวน
าว
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ศูนย าร รียนรู้และ ง ริม ุณภาพ
ชีวิตผู้ ูงวัยตาบลทราย าว ใน ารดา นิน าร ง ริมอาชีพผู้ ูง
อายุ ารดา นิน ารอนุรั ษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแลด้าน
ุ ภาพผู้ ูงอายุใน ตพื้นที่ตาบลทราย าว โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวั ดุอุป รณ าวิทยา ร าอา าร อา ารวาง
พร้อม รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ วั ดุอุป รณตาง ๆ
ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 100,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 14 ้อที่ 4
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าดา นิน ารตามโ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุม รือ
าย ธารทอง – ทราย าว ระดับประถมศึ ษา ใน ารจัด ารแ ง
ัน ีฬา ลุม รือ าย ธารทอง – ทราย าว ระดับประถม
ศึ ษา โดยมี าใช้จาย ชน าตอบแทน รรม าร าวั ดุอุป รณ
ีฬา าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร ป้ายรณรง ตาง ๆ รือ
วั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ )อง ารบริ าร วน
ตาบลทราย าว น้าที8่ ้อที่ 5
โดยดา นิน ารระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั
ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
2.โ รง ารแ ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุตาบลทราย าว
จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุม รือ าย ธารทอง – ทราย าว ระดับ
ประถมศึ ษา

พื่อจาย ป็น าดา นิน ารตามโ รง ารแ ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุตาบล
ทราย าว ใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาใ ้ ับผู้ ูงอายุใน ตพื้นที่
ตาบลทราย าว โดยมี าใช้จาย ชน าตอบแทน รรม าร า
วั ดุอุป รณ ีฬา าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร ป้ายรณรง
ตาง ๆ รือวั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 30,000.-บาท ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 7 ้อที่ 14 โดยดา นิน าร
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
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3.โ รง ารแ ง ัน ีฬาประชาชนตาบลทราย าว ต้านภัยยา พติด

จานวน

80,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น าดา นิน ารตามโ รง ารแ ง ัน ีฬาประชาชน
ตาบลทราย าว ต้านภัยยา พติด โดยมี าใช้จาย ชน าตอบ
แทน รรม าร าวั ดุอุป รณ ีฬา าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร ป้ายรณรง ตาง ๆ รือวั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 80,000.-บาท ปรา ฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 31 ้อที่ 16
โดยดา นิน ารระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั
ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
4.โ รง ารวัน ด็ ตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าดา นิน ารตามโ รง ารวัน ด็ ตาบลทราย
าว โดยมี าใช้จาย ชน อา าร อา ารวาง าป้ายประชา
ัมพันธโ รง าร ป้ายรณรง ตาง ๆ าจ้าง มาจัด ตรียม ถาน
ที่ า ชา รื่อง ียง าวั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 90,000.-บาท ปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 40 ้อที่ 17
โดยดา นิน ารระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั
ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559
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5.โ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ และ ยาวชนตาบลทราย าว ต้านภัยยา
พติด
พื่อจาย ป็น าดา นิน ารตามโ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ และ
ยาวชนตาบลทราย าว ต้านภัยยา พติด โดยมีรายละ อียดดังนี้
1.จัดแ ง ัน ีฬา ด็ และ ยาวชนตาบลทราย าว ต้านภัยยา พ
ติด โดยมี าใช้จาย ชน าตอบแทน รรม าร าวั ดุอุป รณ
ีฬา าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร ป้ายรณรง ตาง ๆ รือ
วั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 80,000
.-บาท
2. าใช้จายใน าร นับ นุนและจัด งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ในระดับตาง ๆ โดยมี าใช้จาย ชน าจ้าง มารถใน ารรับ ง
นั ีฬา ้ารว ารแ ง ัน าวั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 20,000.-บาท
ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 31 ้อที่ 16
โดยดา นิน ารระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ
จาย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั
ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559

จานวน

100,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

365,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

365,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

365,000 บาท

จานวน

315,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
1.อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลทราย าว
ดา นิน ารจัดโ รง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมตาบลทราย
าว โดยมี าใช้จาย ชน าจ้าง มาจัดทา ถานที่ าจ้าง มา
รื่อง ียง าป้ายประชา ัมพันธโ รง าร าวั ดุ อุป รณตาง ๆ
ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 315,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 27 ้อที่ 4
โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
อุด นุนวัดแม าววัง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้วัดแม าววัง ดา นิน ารจัดโ รง าร
บรรพชา าม ณรภา ฤดูร้อน โดยมี าใช้จาย ชน าจ้าง มาจัด
ทา ถานที่ าจ้าง มา รื่อง ียง าป้ายประชา ัมพันธ
โ รง าร าวั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโ รง าร ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้า 41 ้อที่ 1
โดยดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,965,000 บาท

รวม

2,965,000 บาท

รวม

2,965,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

1. า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝาปิด บ้านรอง จานวน
ธาร มูที่ 3

300,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าชด ชยผลอา ิน
าชด ชยผลอา ิน ( า K)
พื่อจาย ป็น าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้ ใ ้ใช้ ับงาน อ
ร้างทุ ประ ภทรวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ตั้งจายไว้ไม
ิน 20,000.-บาท
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ รูปตัวยู
แบบมีฝาปิด บ้านรองธาร มูที่ 3 (ซอย 5 ชื่อม าย
ทาง ซอย 7) นาด ว้าง 0.50 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 พร้อมวางทอ
ระบายน้า อน รีต นาด ้นผาศูนย
ลาง 0.30 มตร จานวน 34 ทอน วามยาวรวมรางระบายน้า
พร้อมทอระบายน้าไมน้อย วา 184 มตร รายละ อียดตามแบบ
ล ที่ ท .003/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 1
10. า อ ร้างราว ันต บ้านโป่งทวี มูที่ 16
จานวน
พื่อจาย ป็น า อ ร้างราว ันต บ้านโป่งทวี มูที่ 16 (ซอบ
3/5) โดยติดตั้ง ารด รล มี วามยาวไมน้อย วา 65 มตร พร้อม
งาน ยายไ ลทาง วาม นา 0.15 มตร มีพื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 127 .50 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.016/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 195,000.-บาท ปรา ฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 37 ้อที่ 1

195,000 บาท
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2. า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบไมมีฝาปิด บ้าน
นองผั จิ มูที่ 4

จานวน

พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบไมมี
ฝาปิด บ้าน นองผั จิ มูที่ 4 (ซอย น้าบ้านนายแ ้ว แ ้
อุด) นาด ว้าง 0.80 มตร วามยาวรวมรางรวมทอระบายน้าไม
น้อย วา 84 มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .004/2564 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจานวน 121,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 12 ้อที่ 1
3. า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝาปิด บ้านโป่ง จานวน
แดง มูที่ 8
พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝา
ปิด บ้านโป่งแดง มูที่ 8 (ซอย 6) นาด ว้าง 0.50 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.50 พร้อมวางทอระบายน้า นาด ้นผาศูนย ลาง
นาด 0.30 มตร จานวน 86 ทอน วามยาวรวมรางระบายน้า
พร้อมทอระบายน้าไมน้อย วา 269.50 มตร รายละ อียดตาม
แบบ ล ที่ ท .008/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 65 ้อ
ที่ 2
4. าวางทอ รีต ริม ล็ พร้อม ยายไ ลทาง บ้านรองธาร ลาง จานวน
มูที่ 11
พื่อจาย ป็น าวางทอ อน รีต ริม ล็ พร้อมบอพั และ ยาย
ไ ลทาง บ้านรองธาร ลาง มูที่ 11 ( ้นทาง น้าโรงพยาบาล ง
ริม ุ ภาพตาบลบ้านรองธาร) ทอระบายน้า นาด ้นผาศูนย
ลาง 0.30 มตร จานวน 100 ทอน พร้อมบอพั อน รีต ริม
ล็ จานวน 11 บอ และ ยายไ ลทาง นา 0.12 มตร มี วาม
ยาวรวมบอพั ไมน้อย วา 107 มตร รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .011/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 300,000 บาท ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว
น้าที่ 26 ้อที่ 2

121,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท
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5. า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝาปิด บ้านโป่ง จานวน
แดงใ ม มูที่ 12

น้า : 94/104

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝา
ปิด บ้านโป่งแดงใ ม มู
ที่ 12 (ซอย 2) นาด ว้าง 0.50 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 พร้อมวาง
ทอระบายน้า นาด ้นผาศูนย
ลาง 0.30 มตร จานวน 42 ทอน วามยาวรวมรางระบายน้า
และทอระบายน้าไมน้อย วา 169 มตร พร้อมงานวางทอระบาย
น้า ล. นาด ้นผาศูนย ลาง 0.60 มตร จานวน 15 ทอน มี
บอพั น้าไมน้อย วา 4 บอ รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.012/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 300,000 บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 76 ้อที่ 2
6. าวางทอระบายน้า อน รีต ริม บ้านดงลาน มูที่ 17
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น าวางทอระบายน้า อน รีต ริม ล็ พร้อมบอ
พั บ้านดงลาน มูที่ 17 ( ายทาง ้างโรง รียนบ้านรองธาร) ทอ
อน รีต นาด ้นผาศูนย
ลาง 0.60 มตร จานวน 114 ทอน พร้อมบอพั อน รีต ริม
ล็ จานวน 12 บอ วามยาวรวมบอพั ไมน้อย
วา 126 มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .017/2564 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 300,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 39 ้อที่ 3
7. า อ ร้างผนัง ั้นตลิ่งพัง น้าโรง รียนรองธารวิทยา
จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างผนัง ั้นตลิ่งพัง น้าโรง รียนรองธาร
วิทยา โดน รียง ินใน ลอม GABION นาด
ว้าง 2.40 มตร ูง 2.50 มตร วามยาวรวม 22 มตร ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .003-1/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 42 ้อที่ 4
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8. า อ ร้างอา ารอ น ประ ง บ้าน ันทราย มูที่ 1
พื่อจาย ป็น า อ ร้างอา ารอ น ประ ง บ้าน ันทราย มู
ที่ 1 (บริ วณ น้าวัด ันทราย) นาด
ว้าง 8 มตร ยาว 16 มตร รือมีพื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 128 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.001/2564 ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 350,000.-บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 46 ้อที่ 10
9. า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝาปิด บ้าน
นองผั จิ มูที่ 4

จานวน

350,000 บาท

จานวน

179,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น า อ ร้างรางระบายน้า อน รีต ริม ล็ แบบมีฝา
ปิด บ้าน นองผั จิ นาด ว้าง 0.50 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.50 มตร พร้อมวางทอระบายน้า นาด ้นผาศูนย
ลาง 0.30 มตร จานวน 10 ทอน วามยาวรวมรางระบายน้า
พร้อมทอระบายน้าไมน้อย วา 84 มตร รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .004-1/2564 ตามแบบแปลน ององ ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 179,000 บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 56 ้อที่ 7
า อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภ
1. า ุด จาะบอบาดาล พื่อ ารอุปโภ บริโภ บ้านรวมไทย มูที่
13
พื่อจาย ป็น า ุด จาะบอบาดาล พื่อ ารอุปโภ บริโภ บ้าน
รวมไทย มูที่ 13 นาด ้นผาศูนย ลางไมน้อย วา 6 นิ้ว วาม
ลึ ไมน้อย วา 100 มตร พร้อมระบบ ูบ - จาย น้า ระบบ
ไฟฟ้า ฯลฯ รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .013/2564 ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 300,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 32 ้อที่ 2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

470,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ษตร รตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ษตร ร
ตาบลทราย าว โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร า
อา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวิทยา ร า อ าร
ประ อบ ารฝ อบรม าวั ดุอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้ง
ไว้ ป็น งินจานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 24 ลาดับที่ 5
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2.โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ณะ รรม ารศูนยถายทอด ท โนโลยี
าร ษตรตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ณะ รรม าร
ศูนยถายทอด ท โนโลยี าร ษตรตาบลทราย าว โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าอา าร อา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม าวิทยา ร า อ ารประ อบ ารฝ อบรม รวมถึง า
ใช้จายใน ารศึ ษาดูงานด้าน าร ษตรนอ พื้นที่ าวั ดุอุป รณ
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 15 ลาดับที่ 3
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารจัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจัดซื้อวั ดุ าร ษตร อาทิ ชน พันธุไม้ ปุ๋ย วั ดุใน ารบารุง
รั ษาต้นไม้ ยาป้อง ัน าจัดศัตรูพืชและ ัตว ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 10,000.-บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1. าอุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอพาน
พื่ออุด นุนงานประมาณใ ้ ารไฟฟ้า วนภูมิภา อา ภอพาน ใน
ารดา นิน าร ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร ษตร จานวน 2
ราย าร ดังนี้
1. ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร ษตร บ้านทาฮอ มูที่ 6 ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 200,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2564) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 15 ้อที่ 2
2. ยาย ตไฟฟ้า พื่อ าร ษตร บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7 ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 200,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2564) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่ ) อง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว น้าที่ 17 ้อที่ 2
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้าย
โ รง าร าวิทยา ร าอา าร อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
ถาย อ าร าจ้าง มาจัดทา ถานที่ า ชา รื่อง ียง รือราย
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 16 ลาดับที่ 5 โดยดา นิน ารตามแนวทางระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

น้า : 99/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

2.โ รง ารรั น้า รั ป่า รั ษาแผนดิน

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร รั น้า รั ป่า รั ษาแผน
ดิน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าวิทยา ร า
ถาย อ าร าจ้าง มาจัดทา ถานที่ า ชา รื่อง ียง รือราย
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 –
2565) น้าที่ 23 ลาดับที่ 1 โดยดา นิน ารตามแนวทางระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.โ รง าร ลอง วยน้าใ
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง าร ลอง วยน้าใ โดยมี าใช้
จายประ อบด้วย าป้ายโ รง าร าวิทยา ร าอา าร อา าร
วางพร้อม รื่องดื่ม าถาย อ าร าจ้าง มาจัดทา ถานที่ า
ชา รื่อง ียง รือรายจายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององ รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) อง ารบริ าร วนตาบลทราย
าว น้าที่ 23 ลาดับที่ 4 โดยดา นิน ารตามแนวทางระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

น้า : 100/104

วันที่พิมพ : 23/9/2563 12:11:21

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

รวม

25,559,844 บาท

รวม

25,559,844 บาท

รวม

25,559,844 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

8,296 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ในอัตราร้อยละ 5
อง าตอบแทนพนั งานจ้าง ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 250,000
.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ. 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
- นัง ือ านั งาน จ. , ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม รา ม 2557 รื่อง ารจาย งิน บี้ย
ประ ัน ัง ม องพนั งานจ้าง
- นัง ือ านั งานประ ัน ัง มจัง วัด มุทร า ร ดวนที่
ุด ที่ 0030/ว 09 ลงวันที่ 7 ม รา ม 2557 รื่อง อัตรา งิน
มทบ องทุนประ ัน ัง ม ประจาป พ.ศ. 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน ป็นรายปในอัตราร้อย
ละ 0.20 อง าจ้างโดยประมาณทั้งป ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 8,296.- บาท ป็นไปตามพระราชบัญญติ งินทดแทน(ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2561 และ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบใ ้ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลทราย
าว า รับ ป็น าใช้จายใน ารดา นินงาน อง องทุน วั ดิ าร
ชุมชนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจานวน 50,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อง ารบริ าร วนตาบล
ทราย าว น้าที่ 13 ้อที่ 3
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2563
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จานวน

20,106,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ ูงอายุ60 ปบริบูรณ ึ้นไป ที่มี
ุณ มบัติ รบถ้วนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูง
อายุ ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ที่ได้ ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 20,106,000 บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูง ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

4,320,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้แ นพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่
า นดที่ได้แ ดง วามจานง
โดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว้ ับอง าร
บริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งไว้ ป็น งินจานวน 4,320,600
บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จา ผู้บริ ารอง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 6,000 บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ
พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้อ 16
และ ้อ 17
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 ร ฎา ม 2558

ารองจาย
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รณีฉุ ฉิน รือ าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม ทา
นั้น รือจา ป็น รงดวนตาม วาม มาะ ม ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จานวน 300,000.-บาท โดยดา นิน ารตั้งจายตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน ารฝา
งิน าร ็บรั ษา และ ารตรวจ งิน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
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รายจายตาม ้อผู พัน
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถิ่น ( ป ช.)

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ ตาม
ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อง ารบริ าร วนตาบล ตั้ง
งบประมาณ มทบไมน้อย วาร้อยละ 50 อง าบริ าร าธารณ
ุ ที่ได้รับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจานวน 200,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552
- นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1514 ลงวันที่ 26 ร ฎา ม 2554
-ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ รื่อง ลั ณฑ
พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่นดา นินงานและ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
-ประ าศ านั งาน ลั ประ ัน ุ ภาพ รื่อง ลั ณฑ าร
ัด ลือ รรม ารใน ณะ รรม าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
งินชวยพิ ศษ
พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนตาบล ผู้รับ
บานาญ ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ถึงแ วามตาย ตั้งจายไว้
ป็น งินจานวน 30,000.-บาท
โดยดา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ารจาย งิน ชวย ลือพิ ศษ รณีพนั งาน วน
ตาบล ผู้รับบานาญ ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ถึงแ วาม
ตาย พ.ศ.2560
- นัง ือ านั งาน จ ท และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560
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งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

266,460 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ร้อยละ 1 องประมาณ ารรายรับ ตาม นัง ือ านั งาน อง
ทุนบา น็จบานาญ ้าราช ารท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว
41 ลงวันที่ 14 ิง า ม 2558 ตั้งจายไว้ ป็น
งิน จานวน 266,460.- บาท
งินชวย า รองชีพผู้รับบานาญ (ช บ.)
จานวน

23,088 บาท

พื่อตั้งงบประมาณ รณีชวย า รองชีพผู้รับบานาญ(ช. .บ.)และ
งินชวยพิ ศษ 3 ทา อง ช. .บ. โดยย ว้นราย าร งิน ช. .บ
.ตาแ นง รูบานาญ ที่ บิ จายจา งินอุด นุนบา น็จ รู ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจานวน 23,088.-บาท
โดยดา นิน ารตนามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินชวย ลือ า รองชีพผู้
รับบานาญ อง ้าราช ารท้องถิ่น (ฉบับที1่ 6) พ.ศ.2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.5/ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

