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ค าน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 11, 19 , 26 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 ข้อ 12                  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีจัดท า                 
ร่างแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ประชุมจัดท าร่างแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร                        
ส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วเสนอร่างแผนการด าเนินงานฯ ต่อคณะกรรมการ             
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาฯ ไ ด้มีม ติเห็นชอบ แล้ว เสนอ                         
ร่ างแผนการด า เนินงาน  อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลทรายขาว  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565                               
ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประกาศใช้ให้ประชาชนทราบเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565                   
ท่ีผ่านมา พร้อมท้ังได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบร้อยแล้ว นั้น 

ดั งนั้ น  อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลทรายขาว  จึ งสามารถน าแผนการด า เนิ น ง าน                       
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียด               
ห้วงระยะเวลาด าเนินการ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว เพื่อน าไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                   

ส่วนที่ 1                  หน้า 

    - บทน า       1                                                                       
    - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  1                                   

    - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     2                                                      

     - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน           3                                        

ส่วนที่ 2 

 ผนวก จ.  

 - บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม              4  

ส่วนที่  3 

 ผนวก ฉ.  

 รานละเอียดโครงการ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

    สาธารณูปการ และคมนาคมขนส่ง                5 – 16 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษกิจและการท่องเที่ยว   17 – 18 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  19 – 20 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 21 – 28 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม    29 – 37 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร  

    และการพัฒนาบุคลากร       38 – 105 

                                                         
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 

บทที่ 1 
บทน า 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
รวมถึงฉบับท่ีเพิ่มเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง ถึงฉบับท่ี 3 โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้เจริญก้าวหน้าสามารถ แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน                 
ให ้ประชาชนได ้ตรงตามความต ้องการ  และ เก ิดประโยชน ์ส ูง ส ุดแก ่ท ้องถิ ่น ได ้อย ่า ง เป ็นระบบ                               
และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ ต่าง ๆ ท้ังด้านส่งเสริม                 
คุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา                
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ  ร่วมพัฒนา แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตต าบลทรายขาว
ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565                            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ท่ีได้จัดท าขึ้น นั้น ได้น าแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีได้รับรับ              
การอนุมั ติตามงบประมาณตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256 5                              
และกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานอื่นท่ีด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งพร้อมท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ทันที ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีต าบลทรายขาว ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง  ขยายการบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เพียงพอและท่ัวถึงกับความต้องการของประชาชน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ให้การสาธารณสุขท่ีถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมการบริการ 

ป้องกันรักษา สุขภาพ อนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ 
  3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา การกีฬา กิจกรรมนันทนาการให้กับเยาวชน               
และประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวัย 
 4. เพื่อส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงยั่งยืนต่อไป 
 5. เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะ 
การอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพให้สวยงาม รวมท้ัง การให้ความส าคัญการจัดการ
ลดภาวะโลกร้อน  โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 6. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงานท า สร้างรายได้ ขยายโอกาส                      
ของประชาชนให้สามารถพึ่งพา  ตนเองได้ พร้อมท้ัง ให้แหล่งเงินทุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตลาดรองรับ
  7. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการงานองค์การบริหารส่วนต าบล                
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง          
ของสังคมและโลกในปัจจุบัน 

8. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน         
ใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.2548 ข้อ 26 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การจัดท าแผนการด าเนินงาน                  
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นโดยมี              
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

1.ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
แจ้งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จัดส่งรายงานรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมท้ังงบประมาณ         
ในหมวดเงินอุดหนุนท่ีรับผิดชอบ โดยจัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน  

2.  มอบหมาย ให้ ง านวิ เ คร าะห์ น โ ยบายและแผน  ร วบรวม โคร งการ /กิ จกร รม                             
เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพื่อประชุม                 
หารือจัดท าร่างแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

3. คณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน               
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ของอ ง ค์ก ารบริ หา ร ส่วนต าบ ลทรายขาว  หน่ วย ร าชการ ส่ วนกลาง  ส่ วนภู มิ ภ าค  รั ฐวิ ส าหกิ จ                        
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว แล้วก าหนดห้วงระยะเวลา           
ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ และรวบรวมจัดท าเป็น ร่างแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว เพื่อพิจารณา 

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วเสนอนายกองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลทรายขาว เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนภูมิข้ันตอนการจดัท าแผนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 
  1. ท าให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  2. สามารถน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ   

3. ท าให้เกิดความประหยัดคุ้มค่าด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีได้                
วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว 

4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ              
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  5. ท าให้เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลทรายขาว และหน่วยงานอื่นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  6. ท าให้เกิดการประสานงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล             
ทรายขาว กับประชาชนในการพัฒนาต าบลทรายขาวร่วมกัน 
 

********************************************************************************* 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนา อบต. 

รวบรวมแผนงาน / โครงการ 
ที่มีงบประมาณสนับสนุน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอนายก อบต. 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

หน่ายราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 

น าแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติ 



 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที่  2 
ผนวก จ 

แบบสรุปบัญชีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 21.00              7.72 6,514,000.00 8.25 กองช่าง
                    และคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.00                1.47 160,000.00 0.20 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4.00                1.47 251,500.00 0.32 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 20.00              7.35 5,430,893.00 6.87 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 19.00              6.99 26,183,875.00 33.14 ส านักปลัด

กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนา 204.00            75.00 40,459,732.00 51.21 ทกุส่วนราชการ
                   บคุลากร

รวมทั้งสิ้น 272.00           100.00          79,000,000.00 100.00            

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แบบ  ผด 1
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงปบระมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ที ่4



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1 ค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมหอ้งน้้า
 บา้นสันทราย หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ
พร้อมหอ้งน้้า บา้นสันทราย หมู่ที ่1 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
72.00 ตารางเมตร พร้อมหอ้งน้้า  
จ้านวน 1 แหง่ พร้อมปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ปา้ย 

     360,000 กองช่าง

แบบ ผด. 02

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนา้ที ่5



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู(แบบปดิ) บา้นหนองผักจิก หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปดิ) บา้นหนองผัก
จิก หมู่ที ่4 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย (หน้าบา้นนายจรูญ ค้า
เมือง ซอย1) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 93.00 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้้าขนาด 0.30 เมตร จ้านวน 
11.00 ทอ่น ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
104.00 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ
เลขที ่ทข.004/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น แบบเลขที ่ทถ-5-301)

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่6



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
3 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู(แบบปดิ) บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปดิ) บา้นหว้ย
ทรายขาว หมู่ที ่5 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ซอยบา้นนายทอง 
หมื่นแก้ว) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้้า
ขนาด 0.30 เมตร จ้านวน 20.00 ทอ่น 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบเลขที ่ทข.
005/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แบบเลขที ่ทถ-5-301)

     300,000 กองช่าง

4 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น บา้นทา่ฮ่อ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่บา้น บา้นทา่ฮ่อ หมู่ที ่6 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
128.00 ตารางเมตร  พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.006/2565

     370,000 กองช่าง

หนา้ที ่7



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การ

เรียนรู้ประจ้าหมู่บา้น) บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ศูนย์การเรียนรู้ประจ้าหมู่บา้น) บา้นโปง่
แดง หมู่ที ่8  ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  
พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบเลขที ่ทข.
008/2565 

     380,000 กองช่าง

6 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
รวมไทย หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นรวมไทย หมู่ที ่13 ต้าบลทรายขาว 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ทางเข้าวัด
ใหม)่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.00 
ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบเลขที ่ทข.
0.13/2565(อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แบบเลขที ่ทถ-2-204)

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่8



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
7 ค่าก่อสร้างฝายน้้าล้น บา้นดงลาน หมู่ที่ 17 เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ฝายน้้าล้น บา้นดง

ลาน หมู่ที ่17 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ล้าน้้าร่องธาร)  
ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังสูง 
3.00 ม. กว้าง 8.00 ม. พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.017/2565 (คัดลอกและ
ปรับปรุงแบบฝาย มข.2527 ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

     300,000 กองช่าง

8 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
สมานมิตร หมู่ที่ 14 ต้าบลทรายขาว เชื่อม
บา้งปางสา หมู่ที่ 18 ต้าบลสันกลาง 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสมานมิตร หมู่ที ่14 ต้าบล
ทรายขาว เชื่อมบา้งปางสา หมู่ที ่18 
ต้าบลสันกลาง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00 
ตารางเมตร  ตามแบบเลขที ่ทข.
019/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงาน
ทาง ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แบบเลขที ่ทถ-2-204)  

     400,000 กองช่าง

หนา้ที ่9



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
9 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น

ร่องธาร หมู่ที่ 3 ต้าบลทรายขาว เชื่อมบา้ง
ปางสา หมู่ที่ 18 ต้าบลสันกลาง อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นร่องธาร หมู่ที ่3 ต้าบล
ทรายขาว เชื่อมบา้งปางสา หมู่ที ่18 
ต้าบลสันกลาง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00 
ตารางเมตร  ตามแบบเลขที ่ทข.
020/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงาน
ทาง ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แบบเลขที ่ทถ-2-204)

     400,000 กองช่าง

10 ค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการอุปโภค 
บริโภค ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
 บา้นร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้าง เจาะบอ่บาดาลส้าหรับ
อุปโภคบริโภค ชนิด ARTIFICIAL 
GRAVEL PACK   บา้นร่องธารใหม ่หมู่ที ่
9 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 1 แหง่ ปริมาณงาน 
ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตรขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว(ทอ่ PVC ชั้น 
13.5 มอก.17-2532) พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย  รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.009/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า)

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่10



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
11 ค่าก่อสร้างประปาหมู่บา้น(หอถังสูง) บา้น

ทรายทอง หมู่ที่ 15
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างประปาหมู่บา้น (หอ
ถังสูง) บา้นทรายทอง หมู่ที ่15 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ปริมาณงาน ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร 
สูง 11.90 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เลขที ่ทข.015/2565 (อ้างอิงแบบ 
มาตรฐานส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 10 
แบบเลขที ่3412010) พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

     434,000 กองช่าง

12 ค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการอุปโภค 
บริโภค โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทรายขาว (บา้นทา่ฮ่อ) ชนิด ARTIFICIAL 
GRAVEL PACK

เพื่อจ่ายเปน็ค่าค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การอุปโภค บริโภค โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต้าบลทรายขาว (บา้นทา่ฮ่อ) 
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK 
จ้านวน 1 แหง่ ปริมาณงาน ความลึกไม่
น้อยกว่า 100.00 เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ทอ่ PVC ชั้น 
13.5 มอก. 17-2532) พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.018/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า) 

     270,000 กองช่าง

หนา้ที ่11



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
13 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นแม่

คาววัง หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นแม่คาววัง หมู่ที ่2 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 1 แหง่ ปริมาณงาน รายละเอียด
ตามแบบเลขที ่ทข.002/2565(อ้างอิง
ตามแบบมาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน 
ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

     300,000 กองช่าง

14 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นร่อง
ธาร หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นร่องธาร หมู่ที ่3 ต้าบลทรายขาว 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ้านวน 1 
แหง่ ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ
เลขที ่ทข.003/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน ขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร) พร้อมปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ปา้ย 

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่12



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
15 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้น

หนองตุ้ม หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นหนองตุ้ม หมู่ที ่7 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย  ปริมาณงานปริมาณงาน 
จ้านวน 1 แหง่ รายละเอียดตามแบบ
เลขที ่ทข.007/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกองพัฒนาน้้าสะอาด กรมโยธาธิ
การ เลฃที ่1222002) พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

     300,000 กองช่าง

16 ค่าปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
 บา้นสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บา้นสันต้นม่วง หมู่ที ่10 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
(ซอย 1) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ยาว 130.00 ม. หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 
ตารางเมตร  พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน 
1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบเลขที ่ทข.
010/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แบบเลขที ่ทถ-7-201) 

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่13



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
17 ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นร่องธารกลาง หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นร่องธารกลาง หมู่
ที ่11 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (ซอย 1 และภายในหมู่บา้น) 
ปริมาณงาน ฝารางขนาด 0.50 x 1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร มีจ้านวนฝาปดิราง
ไม่น้อยกว่า 404.00 ฝา พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.011-2565

     300,000 กองช่าง

18 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นโปง่
แดงใหม่ หมู่ที่ 12

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นโปง่แดงใหม ่หมู่ที ่12 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
จ้านวน 1 แหง่ ปริมาณงาน รายละเอียด
ตามแบบเลขที ่ทข.012/2565 พร้อม
ปา้ยโครงการ จ้านวน 1

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่14



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
19 ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นสมานมิตร หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสมานมิตร หมู่ที ่
14 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (สายหลักในหมู่บา้น) ปริมาณ
งาน ฝารางขนาด 0.50 x 1.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร มีจ้านวนฝาปดิรางไม่
น้อยกว่า 270.00 ฝา พร้อมปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบเลขที ่ทข.014 - 2565

     200,000 กองช่าง

20 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นโปง่
ทวี หมู่ที่ 16

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
บา้นโปง่ทวี หมู่ที ่16 ต้าบลทรายขาว 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  จ้านวน 1 
แหง่ ปริมาณงาน  รายละเอียดตามแบบ
เลขที ่ทข.016/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน ขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร) พร้อมปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ปา้ย

     300,000 กองช่าง

หนา้ที ่15



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
21 ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ้า

หมู่บา้น บา้นสมานมิตร หมู่ที่ 14
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายประจ้าหมู่บา้ บา้นสมานมิตร หมู่ที ่
14 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เช่น
ปรับปรุงแอมปข์ยายเสียง ระบบส่ง
สัญญาณ ระบบขยายสัญญาณ อุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

     100,000 กองช่าง

รวมเป็นเงนิจ านวน 6,514,000  บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน  21  โครงการ

หนา้ที ่16



จ านวนโครงการที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 21.00              7.72 6,514,000.00 8.25 กองช่าง
                    และคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4.00                1.47 160,000.00 0.20 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4.00                1.47 251,500.00 0.32 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 20.00              7.35 5,430,893.00 6.87 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 19.00              6.99 26,183,875.00 33.14 ส านักปลัด

กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนา 204.00            75.00 40,459,732.00 51.21 ทกุส่วนราชการ
                   บคุลากร

รวมทั้งสิ้น 272.00           100.00          79,000,000.00 100.00            

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แบบ  ผด 1
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงปบระมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ที ่4



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1 โครงการส่งเสริมอาชีพในต าบลทรายขาว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในต าบลทรายขาว ใหแ้ก ่กลุ่ม
แม่บา้น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

    50,000 ส านักปลัด

2 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลทรายขาว เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอุ้ดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลทรายขาว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลทรายขาว 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

    50,000 ส านักปลัด

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หนา้ที ่17



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรต าบลทรายขาว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

    30,000 ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลทรายขาว  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรนอกพื้นที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

    30,000 ส านักปลัด

เป็นเงนิจ านวนทั้งสิ้น   160,000 บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน  4  โครงการ

หนา้ที ่18



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าสถานที ่ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ

   20,000 ส านักปลัด

2 โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ า 
รักปา่ รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท า
สถานที ่ค่าเช่าเคร่ืองเสียง หรือรายจ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

   30,000 ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนา้ที ่19



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการคลอง
สวยน้ าใส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าสถานที ่ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ
(แม็คโคร)พร้อมคนขับ หรือรายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 150,000 ส านักปลัด

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการในการจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน(ระบบปดิ) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม

เชิงปฏิบติัการในการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน
(ระบบปดิ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าปา้ยโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าสถานที ่ค่า
เช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมารถขุด
ตีนตะขาบ(แม็คโคร)พร้อมคนขับ หรือ
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

   51,500 ส านักปลัด

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้นจ านวน 251,500 บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน  4  โครงการ

หนา้ที ่20



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น เช่น จ้างเหมาบริการรถ
ส าหรับเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

        20,000 กองการศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับประเทศ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
แข่งขันทกัษะทางวิชาการนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ 
เช่น ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

        50,000 กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่21



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการคนเก่ง
ในโรงเรียนทอ้งถิ่น เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ  ฯลฯ 

        20,000 กองการศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ระดับภาคเหนือ/ประเทศ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการรถประจ าทาง ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

        50,000 กองการศึกษาฯ

5 โครงการลูกเสือเทดิไทอ้งค์ราชันย์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือ
เทดิไทอ้งค์ราชันย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
รถประจ าทาง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 

        20,000 กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

   2,911,893 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่22



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น พร้อมประกอบติดต้ังวัสดุ 
อุปกรณ์เคร่ืองเล่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เช่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 

     100,000 กองการศึกษาฯ

8 โรงเรียนบา้นโปง่แดง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในต าบล
ทรายขาว 
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
โรงเรียนบา้นโปง่แดง อัตราคนละ 21 
บาทจ านวน 200 วัน 

     568,000 กองการศึกษาฯ

9 โรงเรียนร่องธารวิทยา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในต าบล
ทรายขาว 
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
โรงเรียนบา้นร่องธารวิทยา อัตราคนละ 
21 บาทจ านวน 200 วัน 

     728,000 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่23



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโปง่แดง เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหโ้รงเรียนบา้นโปง่
แดง เพื่อด าเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ 

     180,000 กองการศึกษาฯ

11 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหโ้รงเรียนบา้นโปง่
แดง เพื่อด าเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ

     105,000 กองการศึกษาฯ

12 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยต าบลทรายขาว เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหศู้นย์การเรียนรู้

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยต าบล
ทรายขาว ในการด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การด าเนินการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และดูแล
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบล
ทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่า
ปา้ยประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     100,000  ส านักปลัด

หนา้ที ่24



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา เพื่อเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการแข่งขัน

กีฬากลุ่มเครือข่าย ธารทอง – ทรายขาว 
ระดับประถมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ปา้ยรณรงค์ต่างๆ หรือวัสดุ 
อุปกรณ์อื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

        60,000  กองการศึกษาฯ

14 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบล
ทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลทรายขาว ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาใหก้ับผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ต าบลทรายขาว โดยเปน็
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
วัสดุกีฬา ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 
ปา้ยรณรงค์ต่างๆ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

        20,000  กองการศึกษาฯ

15 โครงการวันเด็กต าบลทรายขาว
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการวัน
เด็กต าบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
อาหาร อาหารว่าง ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ปา้ยรณรงค์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา 
จัดเตรียมสถานที ่ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

        90,000  กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่25



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
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โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ต าบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ต าบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ต าบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจ้าเหมาจัดเตรียมสถานที ่จ้าง
เหมาจัดเตรียมเคร่ืองกระจายเสียง 
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าน้ าด่ืม 
น้ าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปา้ยรณรงค์ต่าง 
ๆ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     100,000  กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่26



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น ต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ
อบรมวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ต าบล
ทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุด ปากกา เปน็
ต้น

        20,000  กองการศึกษาฯ

18 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหส้ านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง (หกเปง็ล่องฟ้า ไหว้สาพระ
ธาตุดอยตุง)  

          8,000  กองการศึกษาฯ

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลทรายขาว เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลทรายขาว ด าเนินการจัดโครงการสืบ
ประเพณีวัฒนธรรมต าบลทรายขาว โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าสถานที ่
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

     270,000  กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่27



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 อุดหนุนวัดแม่คาววัง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหวั้ดแม่คาววัง 
ด าเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดท าสถานที ่ค่าจ้างเหมาเคร่ือง
เสียง ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ  

        10,000  กองการศึกษาฯ

เป็นเงนิจ านวนทั้งสิ้น 5,430,893  บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน 20 โครงการ

หนา้ที ่28



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็การจัดสวัสดิการใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบีริบณ์ูขึ้นไป 

   20,840,000 ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเปน็การจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแ้ก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านง 
โดยการขอขึ้นทะเบยีนเพื่อการขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาวแล้ว

     4,110,000 ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย
เอดส์ ใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เปน็อยู่ ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได้

          12,000 ส านักปลัด

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่29



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหก้องทนุสวัสดิการ
ชุมชนต าบลทรายขาว ส าหรับเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลทรายขาว

          50,000 ส านักปลัด

5 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่น (สปสช.) เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน

สุขภาพแหง่ชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล ต้ัง
งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทนุหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

        200,000 ส านักปลัด

6 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
 แผนชุมชนต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น แผนชุมชน
ต าบลทรายขาว เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ แผ่นพับและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ

          35,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่30
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พ.ย.-64
ธ.ค.-64
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รับผิดชอบหลัก

7 โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
หมู่บา้น/ชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนหมู่บา้น/ชุมชน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ 

          30,000 ส านักปลัด

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ใหค้วามรู้ประชาชนด้านหลักสูตรภาษี
ที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

          31,875 กองคลัง

หนา้ที ่31
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ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรับช าระ
ภาษีนอกสถานที ่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

            5,000 กองคลัง

10 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ปา้ยโครงการ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ ฯลฯ 

          30,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่32



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอกควัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอกควัน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ปา้ยโครงการ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ ฯลฯ

          80,000 ส านักปลัด

12 โครงการลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปใีหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปใีหม ่
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ปา้ยโครงการ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบองไฟ เส้ือ
สะทอ้นแสง เปน็ต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ ฯลฯ 

          50,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่33



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 โครงการศูนย์ปฏิบติัการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการของ
ศูนย์ปฏิบติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดต าบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปา้ย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

          20,000 ส านักปลัด

14 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าปา้ยโครงการ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

          30,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่34



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยอบรมใหค้วามรู้อาสาปศุสัตว์
ต าบลทรายขาว และด าเนินการท าหมัน
สัตว์เพื่อคุมจ านวนประชากรสัตว์ในพื้นที ่
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง 

          30,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่35



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคติดต่อ
ในต าบลทรายขาว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหาโรคติดต่อต่างๆในต าบล
ทรายขาว เช่น การปอ้งกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
และการปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าปา้ยรณรงค์ 
ค่าน้ ายาเคม ีค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าน้ ามันส าหรับ
เคร่ืองพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการแพทย์ที่
จ าเปน็ต่อการด าเนินงานโครงการหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ 

        200,000 ส านักปลัด

17 โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

          50,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่36



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 
17 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ต าบลทรายขาว 
หมู่บา้นละ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

        340,000 ส านักปลัด

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นร่อง
ธารใหม่ หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอุ้ดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นร่องธารใหม ่
หมู่ที ่9 ในการด าเนินตามโครงการการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี หลักธรรมาภิ
บาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

          40,000 ส านักปลัด

เป็นเงนิจ านวนทั้งสิ้น 26,183,875  บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน  19  โครงการ 

หนา้ที ่37



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อส่งเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละหา้ พร้อมกับหกัค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่งเปน็เงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย

        300,000 ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนเปน็
รายปใีนอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี

          10,000 ส านักปลัด

แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

หนา้ที ่38



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

3 เงินส ารองจ่าย
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเปน็เร่งด่วนหรือไม่สามารถเบกิจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึ่ง
และที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  หรือกรณีที่มีความ
จ าเปน็ต้องจ่ายหรือเพื่อช่วยเหลือและปอ้งกัน
และบรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หรือ
กรณีที่มีหนังสือส่ังการใหเ้บกิจ่ายจากเงิน
ประเภทนี ้ในการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อม
วัสดุ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ด าเนินการ หรือจ่ายเปน็
เงินชดเชยใหก้ับผู้มีสิทธิ

        863,800 ส านักปลัด

4 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) เพื่อต้ังงบประมาณกรณีช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ(ช.ค.บ.)และเงินช่วยพิเศษ 3 เทา่ 
ของ ช.ค.บ. โดยยกเว้นรายการเงิน ช.ค.บ.
ต าแหน่งครูบ านาญ ที่เบกิจ่ายจากเงิน
อุดหนุนบ าเหน็จครู

          24,000 ส านักปลัด
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5 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.)

เพื่อส่งสมทบเข้ากองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ในอัตราร้อยละสอง 
ของประมาณการรายรับตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยไม่ต้องน ารายรับประเภท
พันธบตัร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทศิใหแ้ละเงิน
อุดหนุน มารวมค านวณ

        559,980 ส านักปลัด

6 เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วน
ต าบล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตาย

          20,000 ส านักปลัด

7 เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วน
ต าบล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตาย

          10,000 ส านักปลัด

8 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก ่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

        514,080 ส านักปลัด

9 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ใหแ้ก ่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

          42,120 ส านักปลัด
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10 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ใหแ้ก ่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

          42,120 ส านักปลัด

11 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนของรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว

          86,400 ส านักปลัด

12 ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

     2,232,000 ส านักปลัด

13 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

     2,985,240 ส านักปลัด

14 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
ส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ปลัด อบต.  

          84,000 ส านักปลัด

15 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งใหก้ับ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หวัหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯลฯ

        168,000 ส านักปลัด
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16 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
ส านักปลัด รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น 
ๆ 

        957,240 ส านักปลัด

17 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหก้ับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

          96,000 ส านักปลัด

18 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอัน

เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

        300,000 ส านักปลัด

19 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ส านักปลัด

          10,000 ส านักปลัด

20 ค่าเช่าบา้น
เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด 
ตลอดจนผู้มีสิทธ์ิเบกิได้ตามสิทธ์ิ ซ่ึงมีสิทธ์ิเบกิ
ค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือ

        150,000 ส านักปลัด
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21 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

          74,200 ส านักปลัด

22 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ เปน็ต้น

        480,000 ส านักปลัด

23 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบติัราชการของ 
ส านักปลัด

          50,000 ส านักปลัด
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24 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์โรงมหรสพ 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ส่ิงพิมพ ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าป ีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์

          90,000 ส านักปลัด

25 ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการส่วนต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ
ส่วนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

          60,000 ส านักปลัด

26 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองและพิธีการของส านัก
ปลัด

        100,000 ส านักปลัด

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ

        150,000 ส านักปลัด
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28 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม
ของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  หรือผู้ช่วยปฏิบติั
ราชการของ ส านักปลัด

        150,000 ส านักปลัด

29 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้ค่า
ดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลาและพาน
ประดับพุ่มดอกไม ้เงินรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ

          20,000 ส านักปลัด

30 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือการเลือกต้ัง
อื่น ๆ และการลงประชามติ

เพื่อต้ังจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือ
การเลือกต้ังอื่น ๆ และการลงประชามติ 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด 
กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่ง
ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้ี
การเลือกต้ังใหม ่จัดต้ังหมู่บา้นใหม ่และกรณี
อื่น ๆ

        500,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่45



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

31 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้น า
หมู่บา้น/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรด้านการปฏิบติังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ของผู้น าหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการปฏิบติังาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
ส าหรับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ก านัน ผู้ใหญ่บา้น คณะกรรมการ
หมู่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่มสตรีแม่บา้น 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

          50,000 ส านักปลัด

32 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.
เคล่ือนที ่ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 
แผ่นพับและเอกสารประกอบการด าเนินการ
โครงการฯ  ฯลฯ 

          20,000 ส านักปลัด

33 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากร 
อบต.ทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบคุลากรขององคร์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว ส าหรับ คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

          50,000 ส านักปลัด

หนา้ที ่46



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
มี.ค.-65
เม.ย.-65
พ.ค.-65
มิ.ย.-65
ก.ค.-65
ส.ค.-65
ก.ย.-65

ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

34 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ

          30,000 ส านักปลัด

35 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ประชาชนด้าน
การปอ้งกันการทจุริตภาครัฐ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ประชาชนด้านการปอ้งกันการทจุริต
ภาครัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ แผ่นพับและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ

          20,000 ส านักปลัด

36 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบคุลากร 
อบต.ทรายขาว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท างานและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบคุลากร อบต.ทรายขาว เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าแผ่นพับและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ

          30,000 ส านักปลัด
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37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเปน็
ทรัพย์สินขององคร์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ที่ช ารุดเสียหาย เพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติ

        100,000 ส านักปลัด

38 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลา

          80,000 ส านักปลัด

39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

          10,000 ส านักปลัด
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40 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว ส านัก
ปลัด เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน

          30,000 ส านักปลัด

41 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง พื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลา

          10,000 ส านักปลัด

42 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

        200,000 ส านักปลัด

43 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

            5,000 ส านักปลัด
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44 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

        100,000 ส านักปลัด

45 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารที่ท า
การ อาคาร สถานที่ในความควบคุมดูแล หรือ
ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 

        200,000 ส านักปลัด

46 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทพ์ื้นฐาน ค่าโทรศัพท์
ส านักงาน โทรศัพทเ์คล่ือนที ่หรือวิทยุ
โทรศัพทเ์คล่ือนที ่(มือถือ) ค่าอินเตอร์เน็ต 
และใหห้มายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

          20,000 ส านักปลัด

47 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าส่ง
ธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็คทรอนิส์ (GFMIS) ส าหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

          50,000 ส านักปลัด
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48 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ ค่าเท
เลกซ์ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสารอื่น ๆ 

          70,000 ส านักปลัด

49 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระบบ CLOUD , 
HOSTING และค่าเช่าโดเมนเนม (domain 
name)  พร้อมปรับปรุงเวปไซด์ ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

            5,000 ส านักปลัด

50 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบทบึ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กสองบานเล่ือน
แบบทบึ จ านวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40 
เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร สูง 87 
เซนติเมตร จ านวน 5 หลัง ราคาหลังละ 
5,000.-บาท โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

            5,000 ส านักปลัด
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51 เก้าอี้บนุวม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม จ านวน 60 
ตัว ราคาตัวละ 600  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน มีพนักพิง และที่นั่ง ขึ้นโครงไม้อัดบุ
ฟองน้ า หุ้มหนัง PVC Leather นั่งได้สบาย 
ท าความสะอาดง่าย ไม่กักเก็บฝุ่น ขาและ
พนักขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง 
ทนทาน ไม่เปน็สนิมง่าย รองขาด้วยพลาสติก
แข็ง 4 จุด กันล่ืนและปอ้งกันรอยขีดข่วนบน
พื้นผิว ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 45 
x 40 x 90 เซนติเมตร  

          36,000 ส านักปลัด

52 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กสองบานเล่ือน
แบบทบึ จ านวน 1 หลัง   โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40 
เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร สูง 87 
เซนติเมตร 

            5,000 ส านักปลัด
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53 โต๊ะท างานเข้ามุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเข้ามุม 
จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ  7,000.-บาท ต้ัง
จ่ายไว้เปน็เงินจ านวน 21,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160 x 
140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
ส่ิงของพร้อมกุญแจล็อกในรูปแบบตู้บาน
เล่ือนซ้ายมือและตู้ล้ินชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้ส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยต้ัง
ซ้ือตามราคาทอ้งตลาด  

          21,000 ส านักปลัด

54 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบคันโยก
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 
แบบคันโยก จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 29 
mm จ านวน 290 แผ่น 
-เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 6 mm ระยะหา่ง
ระหว่างรูเจาะ 80 mm เจาะแบบ 2 รู และ 
4 รู ได้
โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

            4,500 ส านักปลัด

55 โต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอเมก้าขาว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอ
เมก้าขาว จ านวน 20 ตัว ราคาตัวละ 
1,800.-บาทโดยมีขนาด กว้าง 45 x ยาว 
180 x สูง 75 เซนติเมตร โครงขาเหล็กพับได้

          36,000 ส านักปลัด
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56 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
26000 บทียูี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 26000 บทียูี (รวมค่า
ติดต้ัง) จ านวน 1 เคร่ือง โดยต้ังซ้ือตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2563

          36,000 ส านักปลัด

57 เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบมีพนัก
พิง จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 
64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบฟุองน้ า
หุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก

          13,500 ส านักปลัด

58 เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง
ระดับกลางและระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยก
เอนพร้อมกันทั้งตัวเทา้แขนเน้นดีไซน์สามารถ
นั่งท างานนานๆโดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 
5 แฉก โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย

            7,000 ส านักปลัด
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59 เคร่ืองเคลือบบตัร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบตัร 
ขนาด A4 จ านวน 1 เคร่ือง  โดยม ีขนาด 
20x40x11 เซนติเมตร ความกว้างของช่อง
ใส่แผ่นพลาสติกเคลือบ : 220 มม.(A4) 
ระบบลูกกล้ิงความร้อน 2 ลูก ระบบลูกยาง 
4 ลูก มีระบบเคลือบโดยไมต้องใช้แผ่นหุ้ม
น า No Carrier มีปุ่มถอยหลังเมื่อพลาสติก
ติด หรือใส่ไม่ตรง 

            4,500 ส านักปลัด

60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 
2563

          22,000 ส านักปลัด

61 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่
12 พฤษภาคม 2563

            4,300 ส านักปลัด
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62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
1 เคร่ือง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่
12 พฤษภาคม 2563

          17,000 ส านักปลัด

63 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 
พฤษภาคม 2563

          29,000 ส านักปลัด

64 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เคร่ือง โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 
2563

          22,000 ส านักปลัด
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65 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว เช่น เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทกุน้ า เปล่ียนระบบไฮดรอลิก ท าสี
ใหม่ทั้งคัน เปล่ียนเคร่ืองยนต์ใหม ่ฯลฯ  
เพื่อใหส้ามารถใช้การได้ตามปกติ

          50,000 ส านักปลัด

66 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน
 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
อุดหนุนเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

          15,000 ส านักปลัด

67 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการปกครอง
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 
โครงการ 

          73,975 ส านักปลัด
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68 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
 หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างองค์กรและสถาบนัที่เปน็
กลาง เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ราชการ

          15,000 ส านักปลัด

69 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง 
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
ช านาญการ ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังใน
ส านักปลัด 

        382,560 ส านักปลัด

70 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล งานวิเคระห์
นโยบายและแผน ส านักปลัด 

          42,000 ส านักปลัด

71 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วนต าบล งานวิเคราะหน์ดย
บายและแผน ส านักปลัด 

            3,300 ส านักปลัด
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72 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง 
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการ
เงินและบญัช ีนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงิน และ
บญัชีตามที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังในกองคลัง 
รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตราก าลังพนักงาน
และการปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น ๆ 

     1,710,120 กองคลัง

73 เงินประจ าต าแหน่ง
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษใหก้ับผู้อ านวยการกองคลัง

          42,000 กองคลัง
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74 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4) ลงวันที ่
29 กันยายน 2558   ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตราก าลังพนักงานจ้าง จ านวน 4 อัตรา 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
2. พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป 

        655,440 กองคลัง
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75 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหก้ับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตราก าลังพนักงานจ้าง จ านวน 4 อัตรา 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป 

          81,420 กองคลัง
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76 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว โดยมีรายการ ดังนี้
1.ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจะ
จ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  ต้ังจ่ายไว้เปน็เงินจ านวน 
300,000.-บาท 
2 เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กอง
คลัง ต้ังจ่ายไว้เปน็เงินจ านวน 50,000.-บาท  

        350,000 กองคลัง

77 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลทรายขาว 
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบกิได้ตามสิทธิ ซ่ึงมีสิทธิเบกิ
ค่าเช่าบา้น กองคลัง

          60,000 กองคลัง
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78 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร

ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว กองคลัง 

          40,000 กองคลัง

79 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ เปน็
ต้น และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จ าเปน็ในการ
ด าเนินงานของ กองคลัง และค่าเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 

        262,000 กองคลัง

80 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนต่างๆ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง กอง
คลัง มีค าส่ังใหไ้ปปฏิบติัราชการ 

          50,000 กองคลัง
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81 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์โรงมหรสพ 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ส่ิงพิมพ ์ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าป ีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะจ้างท าเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงปา้ย
ประชาสัมพันธ์

          20,000 กองคลัง

82 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองและพิธีการของกอง
คลัง โดยมีรายการดังต่อไปนี ้
1.การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่
วงนทอ้งถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยมีวบตัถุประสงค์เพื่อ
น าผลจากการประชุมไปเปน็แนวทางในการ
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เพื่อรับทราบนโยบายในการประชุม ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบยีบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ รับทราบ
และรับฟังปญัหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปญัหาเฉพาะเร่ือง
ร่วมกัน  

          10,000 กองคลัง
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83 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง กองคลัง เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ ฯลฯ 

          50,000 กองคลัง

84 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเปน็
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือใน
กิจการของกองคลัง ที่ช ารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเปน็การจ้าง
เหมาทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน
ใหจ้่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเปน็ผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเองใหป้ฏิบติั

          10,000 กองคลัง

85 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน 

          60,000 กองคลัง
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86 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

            1,500 กองคลัง

87 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

          50,000 กองคลัง

88 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กสองบานเล่ือน
กระจก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไม่
น้อยกว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 
145 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร จ านวน 
5 หลัง

          25,000 กองคลัง

89 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 บทียูี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000 บทียูี   โดยต้ังซ้ือ
ตามบญัชีราคากองมาตรฐานงบลประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ข้อ 
103.6 หน้า 23 และมีคุณลักษณะ
รายละเอียด ตาม ข้อที ่10.6 หน้า 

          27,800 กองคลัง
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 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

90 เก้าอี้ท างาน แบบมีพนักพิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบมีพนัก
พิง โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68 
x 64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้
ด้วยระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุ
ฟองน้ าหุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก จ านวน 
11 ตัว 

          29,700 กองคลัง

91 เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง 
จ านวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อย
กว่า 60 x 71 x 112 เซนติเมตร เก้าอี้
ท างานผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยกเอนพร้อมกัน
ทั้งตัวเทา้แขนเน้นดีไซน์สามารถนั่งท างาน
นานๆโดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 5 แฉก 
โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย โดยต้ังซ้ือ
ตามราคาทอ้งตลาด  

            7,000 กองคลัง

92 โต๊ะท างานเข้ามุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเข้ามุม โดยมี
คุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160 x 
140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
ส่ิงของพร้อมกุญแกล็อกในรูปแบบตู้บาน
เล่ือนซ้ายมือและตู้ล้ินชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้ส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
จ านวน 2 ชุด โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

          14,000 กองคลัง
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93 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้ินชักขวา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
ล้ินชักขวา โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยว่า 
120 x 60 x 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด  

            4,000 กองคลัง

94 ตู้รางเล่ือน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้รางเล่ือนแบบมือผลัก 
8 ช่อง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 318 
เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 91.4 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 197 เซนติเมตร 
(ไม่รวมความสูงของราง) มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 4 แผ่นชั้น แบง่เปน็ 5 ช่อง ต่อ
จ านวน 1 ตู้ โดยต้ังซ้ือจ านวน 1 ชุด โดยต้ัง
ซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

          85,000 กองคลัง

95 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 
เคร่ือง โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 
2563 

          66,000 กองคลัง
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96 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 
หน้า/นาท)ี จ านวน 3 เคร่ือง โดยต้ังซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่
12 พฤษภาคม 2563 

          26,700 กองคลัง

97 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังในส านักปลัด ตามแผน
อัตราก าลังพนักงานและการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอื่น ๆ

        344,280 ส านักปลัด

98 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว ต าแหน่ง นักตรวจสอบ
ภายในปฏิบติัการ

          29,800 ส านักปลัด
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99 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง ใน
ส านักปลัด 

        252,240 ส านักปลัด

100 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก ่พนักงานจ้าง 
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัด  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ จ านวน 12 
เดือน ได้แก ่ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างตนาม
ภารกิจ จ านวน 2 ต าแหน่ง

        240,480 ส านักปลัด

101 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้
พนักงานจ้าง งานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักปลัดได้แก ่ต าแหน่งพนักงาน
จ้างตามภารกิจตามแผนอัตราก าลังพนักงาน
จ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก ่ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานดับเพลิง  และพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
จ านวน 2 อัตรา 

          72,000 ส านักปลัด
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102 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปว่ยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป ส าหรับสนับสนุนการปฏิบติั
หน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ใหแ้ก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)ต าบลทรายขาว ต้ังไว้เปน็เงินจ านวน 
300,000.-บาท

        300,000 ส านักปลัด

103 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัด เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          20,000 ส านักปลัด

104 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย งาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          40,000 ส านักปลัด
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105 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง งาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน

          20,000 ส านักปลัด

106 วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุจราจร เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน  

          20,000 ส านักปลัด

107 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กองการศึกษาฯ ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงาน
พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับการ
บรรจุแต่งต้ัง ในกองการศึกษาฯ รวมอัตรา
ว่าง ตามแผนอัตราก าลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น ๆ 

     1,176,000 กองการศึกษาฯ
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108 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหก้ับพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษาฯ

          16,440 กองการศึกษาฯ

109 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง ใหก้ับผู้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

          42,000 กองการศึกษาฯ

110 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบญัชี

        260,880 กองการศึกษาฯ

111 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหก้ับพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษาฯ

          45,420 กองการศึกษาฯ

112 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กอง
การศึกษาฯ  

          50,000 กองการศึกษาฯ

113 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ 

          10,000 กองการศึกษาฯ
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(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

114 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลตลอดจนผู้มีสิทธิ
เบกิได้ตามสิทธิ ซ่ึงมีสิทธิเบกิค่าเช่าบา้น

        120,000 กองการศึกษาฯ

115 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร
แก่พนักงานส่วนต าบลในกองการศึกษาฯ 

          20,000 กองการศึกษาฯ

116 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จ าเปน็ในการ
ด าเนินงานของกองการศึกษาฯ จ านวน 1 
อัตรา

        108,000 กองการศึกษาฯ

117 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เช่น 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

            5,000 กองการศึกษาฯ
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118 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์โรงมหรสพ 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ส่ิงพิมพ ์ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าป ีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์ 

          10,000 กองการศึกษาฯ

119 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองและพิธีการของกอง
การศึกษาฯ 

          10,000 กองการศึกษาฯ

120 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ

          50,000 กองการศึกษาฯ

121 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  หรือผู้ช่วยปฏิบติัราชการของ
กองการศึกษาฯ ที่มีค าส่ังใหไ้ปปฏิบติัราชการ

          25,000 กองการศึกษาฯ
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122 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเปน็
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ที่ช ารุดเสียหาย เพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

          10,000 กองการศึกษาฯ

123 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน 

          60,000 กองการศึกษาฯ

124 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว กอง
การศึกษาฯ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          70,000 กองการศึกษาฯ

125 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ กองการศึกษาฯ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน 

          70,000 กองการศึกษาฯ
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126 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษาฯ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          70,000 กองการศึกษาฯ

127 วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็วัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน 

        100,000 กองการศึกษาฯ
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128 ชุดโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ท างาน
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ผู้บริหาร โต๊ะข้าง พร้อมเก้าอี้ท างาน จ านวน 
1 ชุดคุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะท างานผู้บริหาร
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 80 เซนติเมตร 
ยาว 150 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร 
และล้ินชักเก็บของไม่น้อยกว่า 3 ล้ินชักพร้อม
กุญแจล็อก 
คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะข้าง มีขนาดไม่น้อย
กว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 140 
เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร และล้ินชักเก็บ
ของไม่น้อยกว่า 3 ล้ินชักพร้อมกุญแจล็อก 
ผลิตจากไม้อัด เคลือบผิวเมลามิน 
คุณลักษณะพื้นฐานเก้าอี ้โครงสร้างเหล็กขึ้น
รูปบดุ้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนังพีดี แขนท าจาก
พลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มหนังขาท าจากพลาสติก
ฉีดขึ้นรูป 5 แฉกมีล้อเล่ือน ก้านโยกไฮโดร
ลิค ปรับสูง-ต่ าด้วยโช้คแก๊ส 

          15,000 กองการศึกษาฯ
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129 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง  โดย
ต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563 
หน้าที ่3 ข้อที ่6

          34,000 กองการศึกษาฯ

130 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer)   จ านวน 2 เคร่ือง  โดยต้ังซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่
12 พฤษภาคม 2563 หน้าที ่15 ข้อที ่42

            8,600 กองการศึกษาฯ
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(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

131 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนข้าราชการครู/พนักงาน
ครู การรับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังไว้เปน็เงิน
จ านวน 7,084,704.-บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1.เงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บา้นทา่ฮ่อ) ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู 
คศ.1 และครูผู้ช่วย 
2.เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

     7,084,704 กองการศึกษาฯ

132 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง ใหก้ับผู้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) และ
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

        940,800 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่80
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ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

133 เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเปน็เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/
พนักงานครู ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่
ฮ่อ)  ต าหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะครูช านาญการ  

        252,200 กองการศึกษาฯ

134 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ใหแ้ก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู 
จ านวน 5 อัตรา ต าแหน่ง พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

     2,421,960 กองการศึกษาฯ

135 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหแ้ก่พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ โดยมี
รายการดังต่อไปนี ้
- พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ต้ังไว้ จ านวน 12 เดือน ต้ังจ่ายไว้
เปน็จ านวนเงิน 24,000.-บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง
คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) จ านวน 1 
อัตรา ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

        137,040 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่81
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136 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว เช่น  ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ
คัดเลือก ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเทจ็จริงความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง ฯลฯ

            6,200 กองการศึกษาฯ

137 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว กองการศึกษา ครู บลุการทาง
การศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) 

          10,000 กองการศึกษาฯ

138 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ข้าราชการครูใน
สังกัดกองการศึกษาฯ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) 

          48,000 กองการศึกษาฯ

139 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว ข้าราชการครู และบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

          56,300 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่82
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ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

140 ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง 

        634,050 กองการศึกษาฯ

141 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
พนักงานครู ข้าราชการครู ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่
ฮ่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

          10,000 กองการศึกษาฯ

142 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์โรงมหรสพ 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ส่ิงพิมพ ์ต่างๆ

          10,000 กองการศึกษาฯ

หนา้ที ่83
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143 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาส าหรับ ข้าราชการครู 
พนักงานจ้างของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

          80,000 กองการศึกษาฯ

144 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานครู ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบติั
ราชการของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ที่มีค าส่ังใหไ้ปปฏิบติัราชการ

          90,000 กองการศึกษาฯ
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145 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

          10,000 กองการศึกษาฯ

146 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

     1,234,033 กองการศึกษาฯ

147 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน 

          10,000 กองการศึกษาฯ

148 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน

          10,000 กองการศึกษาฯ
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149 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเกษตร กองการศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

          10,000 กองการศึกษาฯ

150 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

          10,000 กองการศึกษาฯ

151 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ต้ังจ่ายไว้เปน็เงิน
จ านวน 200,000.-บาท

        200,000 กองการศึกษาฯ

152 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาส าหรับโรงเรียน
อบต.ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ฯลฯ 

          20,000 กองการศึกษาฯ
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153 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท ์ โทรสาร และเหมา
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ส าหรับ
โรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด ฯลฯ

          10,800 กองการศึกษาฯ

154 ค่าบริการไปรษณีย์  เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ส าหรับโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ 

            1,000 กองการศึกษาฯ

155 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น 
ค่าบริการ ค่าภาษ ีฯลฯ 

          20,000 กองการศึกษาฯ
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156 พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิ้ว จ านวน  40 ตัว ราคาตัวละ 
1,500.-บาท ต้ังจ่ายไว้เปน็เงินจ านวน 
60,000.-บาท โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
เพื่อใช้ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว(บา้นทา่ฮ่อ) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทรายขาวทกุแหง่ 
โดยคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว  
2) มาตรฐาน มอก.934-2533

          60,000 กองการศึกษาฯ

157 ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบกระจก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็กสองบาน
เล่ือนแบบกระจก จ านวน  5 หลัง ราคาหลัง
ละ 5,000.-บาทต้ังจ่ายไว้เปน็เงินจ านวน  
25,000 บาท โดยต้ังซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร 
ยาว 145 เซ็นติเมตร 

          25,000 กองการศึกษาฯ
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158 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ
งาน ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังในส านัก
ปลัด ตามแผนอัตราก าลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น ๆ

        236,640 ส านักปลัด

159 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ปฏิบติัราชการอัน

เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าปว่ยการชดเชย การงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบติัหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก ่
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่พื้นที่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับค าส่ังช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบติัหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผู้บริหารทอ้งถิ่นแหง่นั้น 
2.เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการด าเนินการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์และการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และชึ้นทะเบยีบสัตว์

        156,000 ส านักปลัด
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160 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์โดย เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไป
หรือเปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

        100,000 ส านักปลัด

161 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง 
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ตามที่
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังในส านักปลัด ตามแผน
อัตราก าลังพนักงานและการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอื่น ๆ

        336,360 ส านักปลัด

162 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน ส านัก
ปลัด รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น ๆ

        165,720 ส านักปลัด
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163 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ตลอดจนผู้มีสิทธ์ิ
เบกิได้ตามสิทธ์ิ ซ่ึงมีสิทธ์ิเบกิค่าเช่าบา้นหรือ
ค่าเช่าซ้ือ

          60,000 ส านักปลัด

164 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

            9,600 ส านักปลัด

165 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล การ
รับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบกิเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับ
การบรรจุแต่งต้ังใน กองช่าง  รวมอัตราว่าง 
ตามแผนอัตราก าลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น ๆ 

     1,344,000 กองช่าง

166 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
ส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนต าบล

          10,650 กองช่าง

167 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งใหก้ับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ฯลฯ 

          42,000 กองช่าง
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168 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ้าง 
กองช่าง รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังอื่น 
ๆ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตราก าลังพนักงานจ้าง 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา 
ได้แก ่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 

        787,440 กองช่าง

169 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กองช่าง 

          50,000 กองช่าง

170 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง กองช่าง 

          30,000 กองช่าง

171 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล กองช่าง ตลอดจน
ผู้มีสิทธ์ิเบกิได้ตามสิทธ์ิ ซ่ึงมีสิทธ์ิเบกิค่าเช่า
บา้นหรือค่าเช่าซ้ือ 

          72,000 กองช่าง

172 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วนต าบลกองช่าง  

          20,000 กองช่าง
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173 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่การประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูลค่าจ้าง
เหมาบริการบคุคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ 
ค่าจ้างท าแผนที่ภาษ ีค่าบริการก าจัดปลวก 
ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เปน็
ต้น 

        796,900 กองช่าง

174 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียม ๆ ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง กองช่าง มีค าส่ังให้
ไปปฏิบติัราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
รางวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ค่าบ ารุง
การตรวจวิเคราะหน์้ าอุปโภคหรือบริโภค ค่า
ต่อใบอนุญาตบอ่บาดาลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ฯลฯ

          20,000 กองช่าง
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175 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน ์โรงมหรสพ 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
ส่ิงพิมพ ์ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าป ีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

          20,000 กองช่าง

176 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง กองช่าง 

          50,000 กองช่าง

177 ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบติัราชการ กงอ
ช่าง ที่มีค าส่ังใหไ้ปปฏิบติัราชการ 

          30,000 กองช่าง
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178 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเปน็
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว ที่ช ารุดเสียหาย 
เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทาง
สาธารณประโยชน ์ระบบประปาหมู่บา้น 
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ฯลฯ 

        400,000 กองช่าง

179 วัสดุส านักงาน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
ส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ 

          60,000 กองช่าง
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180 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

        150,000 กองช่าง

181 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว กองช่าง 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          30,000 กองช่าง

182 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน 

        300,000 กองช่าง

183 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
กองช่าง เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

          30,000 กองช่าง
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184 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กอง
ช่าง เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

        101,000 กองช่าง

185 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์โดย เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไป
หรือเปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

            2,000 กองช่าง

186 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กอง
ช่าง เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไปหรือ
เปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน

          10,000 กองช่าง

187 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันส้ัน 

        100,000 กองช่าง
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188 วัสดุส ารวจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส ารวจ กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันส้ัน  

          20,000 กองช่าง

189 โต๊ะท างานเข้ามุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเข้ามุม 
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ  7,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160 
x 140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
ส่ิงของพร้อมกุญแกล็อกในรูปแบบตู้บาน
เล่ือนซ้ายมือและตู้ล้ินชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้ส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยต้ัง
ซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

          14,000 กองช่าง

190 เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบมีพนัก
พิง จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท 
ต้ังจ่ายไว้เปน็เงินจ านวน 5,400.-บาท โดยมี
คุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 64 x 
95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบฟุองน้ า
หุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก โดยต้ังซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด 

            5,400 กองช่าง
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191 เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง 
จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อย
กว่า 60 x 71 x 112 เซนติเมตร เก้าอี้
ท างานผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยกเอนพร้อมกัน
ทั้งตัวเทา้แขนเน้นดีไซน์สามารถนั่งท างาน
นานๆ โดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 5 แฉก 
โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย โดยต้ังซ้ือ
ตามราคาทอ้งตลาด

            7,000 กองช่าง
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(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

192 เคร่ืองรับโทรศัพทแ์บบไร้สาย
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับโทรศัพทแ์บบไร้
สาย แบบพกพาได้ จ านวน 2 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.รัศมีการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 20 เมตร
2.สนทนาต่อเนือ่งไม่นอยกว่า 5 ชัว่โมง
3.เปดิเคร่ืองรอรับสาย (Stand-by Mode) ได้
นานไม่นอ้ยกว่า 100 ชัว่โมง
4.บนัทกึหมายเลขโทรศัพทไ์ด้ไม่นอ้ยกว่า 50 
หมายเลข
5.แสดงหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 
50 หมายเลข
6.แสดงหมายเลชโทรศัพทเ์รียกเข้า(รับสายและ
ไม่ได้รับสาย) ได้ไม่นอ้ยกว่า 20 หมายเลข
7.หนา้จอแสดงผลเปน็ LED หรือดีกว่า
8.ใช้งานในรูปแบบล าโพงได้
9.ปรับเสียงเรียกเข้าได้ไม่นอ้ยกว่า 5 รูปแบบเสียง
10.มีสัญญาณแสดงเมือ่มีสายเรียกเข้าหรือก าลัง
ชาร์จ
11.ใช้ก าลังไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีชนดิ 
Rechargeable 
โดยต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

             5,000 กองช่าง

หนา้ที ่100
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ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

193 รถจักรยานยนต์(ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์(ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ) จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักศณะโดยสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ า
   (1) กรณีขน าดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 
5 ซีซีหรือขนาด เกินกว่า ซีซีที่ก าหนดไม่เกิน 
5 ซีซี เปน็รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่
ก าหนดไว้
   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า
จดทะเบยีน
   (3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม้ี
คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคาบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้าที ่76 
ข้อ 8.8

          51,600 กองช่าง

หนา้ที ่101



ต.ค.-64
พ.ย.-64
ธ.ค.-64
ม.ค.-65
ก.พ.-65
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ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

194 รถบรรทกุ(ดีเซล)แบบมีช่องว่างหลังคนขับ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)แบบมี
ช่องว่างหลังคนขับ ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ 
จ านวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป 
ดังนี้ 
(1) มีน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากว่า 1 ตัน
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือ
เก็บของได้
(3) เปน็กระบะส าเร็จรูป
(4) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคาบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้าที ่
70-71 ข้อ 8.2

        715,000 กองช่าง

195 เคร่ืองเจาะคอนกรีต เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต 
จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 
1.ใช้ก าลังไฟฟ้า 3,200 W.
2.แรงดันไฟ(โวล์ท) 220 w.
3.รองรับกระบอกเจาะ 18-230 มิล
4.ความเร็วรอบหมุนเปล่า 520 รอบ/นาที

          20,000 กองช่าง

หนา้ที ่102
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ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

196 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยด าเนินการก าหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หน้าที ่14 ข้อ 7.2

          55,500 กองช่าง

197 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  จ านวน 2 เคร่ือง 
โดยด าเนินการก าหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หน้าที ่66 ข้อที ่6.5

          19,000 กองช่าง

198 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม ้
ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยด าเนินการก าหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หน้าที ่66 ข้อที ่6.6

          11,000 กองช่าง

หนา้ที ่103
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ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

199 สว่านไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง  ต้ังซ้ือตามราคาทอ้งตลาด โดยมี
คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 
1) มอเตอร์ก าลังสูงสุด 800 วัตต์
2) แรงกระแทก 2.7 จูล
3) ขนาด 38x31x9 เซนติเมตร
4) ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์

          10,000 กองช่าง

200 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 
เคร่ือง 
โดยต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 
2563 

          44,000 กองช่าง

201 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ(์Ink Tank Printer) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

             4,300 กองช่าง

หนา้ที ่104
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ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 1
 งบประมาณ

(บาท)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

202 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หริอ LED ขาวด า ชนดิ 
Network แบบที่ 1 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หริอ 

LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที ่1 จ านวน 1 
เคร่ือง ต้ังซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

             8,900 กองช่าง

203 ค่าชดเชยผลอาสิน (ค่า K) เพื่อต้ังจ่ายเปน็ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ใหใ้ช้กับงานก่อสร้างทกุประเภทรวมถึงงาน
ปรับปรุงและซ่อมแซม 

           20,000 กองช่าง

204 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเกษตร เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง 
หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปตามระยะเวลาอันส้ัน

           10,000 ส านกัปลัด

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้นจ านวน 40,459,732  บาทรวมทั้งสิ้นจ านวน  204  โครงการ

หนา้ที ่105


