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คานา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 11, 19 , 26 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้ อ 12
ได้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ห น้ า ที่ จั ด ท า
ร่า งแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพั ฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบล หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว ได้ ป ระชุ ม จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ วเสนอร่างแผนการดาเนิ นงานฯ ต่อคณะกรรมการ
พั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว ซึ่ ง คณะกรรมการพั ฒ นาฯ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ แล้ ว เสนอ
ร่ า งแผนการด าเนิ น งาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 5
ให้ผู้ บริห ารองค์ การบริห ารส่วนตาบลทรายขาว ประกาศใช้ให้ ประชาชนทราบเมื่ อวัน ที่ 4 มี นาคม 2565
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบร้อยแล้ว นั้น
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต าบล ทรายขาว จึ ง สามารถน าแผนการ ด าเนิ น งาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นแผนที่ แสดงถึงรายละเอียด
ห้วงระยะเวลาดาเนินการ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว เพื่อนาไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

สารบัญ
ส่วนที่ 1

หน้า
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2
ผนวก จ.
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 3
ผนวก ฉ.
รานละเอียดโครงการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และคมนาคมขนส่ง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษกิจและการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
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5 – 16
17 – 18
19 – 20
21 – 28
29 – 37
38 – 105

ส่วนที่ 1
บทนา

1

บทที่ 1
บทนา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
รวมถึง ฉบับที่ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ถึ ง ฉบับที่ 3 โดยได้ด าเนิ นการตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 เป็น กรอบในการจัด ทางบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ พัฒ นา
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลทรายขาว ให้เ จริญ ก้า วหน้า สามารถ แก้ไ ขปัญ หา บรรเทาความเดือ ดร้อ น
ให้ป ระชาชนได้ต รงตามความต้อ งการ และเกิด ประโยชน์ส ูง สุด แก่ท ้อ งถิ ่น ได้อ ย่า งเป็น ระบบ
และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่ อ ให้ สามารถบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาบริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า นส่ งเสริ ม
คุ ณภาพชี วิ ต ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และด้ านศิ ลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น สามารถสร้ างความเข้ มแข็ ง ยกระดั บขี ดความสามารถในการพัฒนา
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมคิด
ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตาบลทรายขาว
ได้ ต รงตามความต้ อ งการของประชาชน โดยแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ที่ได้จัดทาขึ้ น นั้น ได้ นาแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับรั บ
การอนุ มั ติ ต ามงบประมาณตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 5
และกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ซึ่งพร้อมที่จะ
นาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ทันที ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ตาบลทรายขาว ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ขยายการบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึงกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของคน ให้การสาธารณสุขที่ถู กสุ ขลั กษณะ ส่ งเสริ มการบริ การ
ป้องกันรักษา สุขภาพ อนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
3. เพื่ อ พั ฒนายกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษา การกี ฬา กิจ กรรมนั น ทนาการให้กั บ เยาวชน
และประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวัย
4. เพื่อส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไ ทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงยั่งยืนต่อไป
5. เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะ
การอนุรักษ์แม่น้า ลาคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพให้สวยงาม รวมทั้ง การให้ความสาคัญการจัดการ
ลดภาวะโลกร้อน โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
6. เพื่ อ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ การมี ง านท า สร้ า งรายได้ ขยายโอกาส
ของประชาชนให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ พร้อมทั้ง ให้แหล่งเงินทุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตลาดรองรับ
7. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้มีประสิทธิ ภาพ โดยพั ฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกในปัจจุบัน
8. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.2548 ข้อ 26 และที่แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การจัด ท าแผนการดาเนิ นงาน
ให้ ดาเนิ นการตามระเบีย บนี้ องค์ การบริห ารส่ว นต าบลทรายขาว จึ ง ได้จั ดท าแผนการด าเนิน งานขึ้ นโดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1.ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
แจ้งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว จัดส่งรายงานรายละเอียดแผนงานโครงการที่ได้รับ
อนุมัติง บประมาณในข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้ง งบประมาณ
ในหมวดเงินอุดหนุนที่รับผิดชอบ โดยจัดทาเป็นร่างแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน
2. มอบหมายให้ ง านวิ เคร าะ ห์ น โ ยบายและ แผน ร วบร วมโ คร ง การ /กิ จกร ร ม
เสนอคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว เพื่ อ ประชุ ม
หารือจัดทาร่างแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. คณะกรรมการสนั บ สนุ น ฯ ประชุ ม หารื อ เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององ ค์ ก ารบริ หาร ส่ ว น ต าบ ลทรายขาว หน่ ว ยร าชก าร ส่ ว น กลาง ส่ ว น ภู มิ ภ าค รั ฐวิ สาหกิ จ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว แล้ว กาหนดห้วงระยะเวลา
ในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ และรวบรวมจัดทาเป็น ร่างแผนการดาเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว เพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 แล้ ว เสนอนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลทรายขาว เพื่ อ ประกาศใช้ เ ป็ น แผนการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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แผนภูมิขนั้ ตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ที่มีงบประมาณสนับสนุน

หน่ายราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนา อบต.
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอนายก อบต.
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน

นาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติ

ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2. สามารถนาแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
3. ทาให้ เกิ ดความประหยั ดคุ้ มค่าด้ านงบประมาณ บุ คลากร และวั สดุ อุปกรณ์ ตามที่ ไ ด้
วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจั ด ล าดั บความส าคั ญ ของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ทาให้เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว และหน่วยงานอื่นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ทาให้เ กิดการประสานงานสร้ างความสัม พันธ์ อันดี ระหว่า งองค์ก ารบริหารส่ วนต าบล
ทรายขาว กับประชาชนในการพัฒนาตาบลทรายขาวร่วมกัน
*********************************************************************************

ส่วนที่ 2
ผนวก จ
แบบสรุปบัญชีโครงการ

แบบ ผด 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และคมนาคมขนส่ง

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
21.00

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
7.72 6,514,000.00
8.25
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4.00

1.47

160,000.00

0.20

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.00

1.47

251,500.00

0.32

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร
รวมทั้งสิ้น

20.00

7.35 5,430,893.00

19.00

6.99 26,183,875.00

204.00

75.00 40,459,732.00

272.00

100.00 79,000,000.00

หน ้าที่ 4

6.87 กองการศึกษาฯ
33.14

สานักปลัด

กองคลัง
51.21 ทุกส่วนราชการ
100.00

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง
งบประมาณ
(บาท)

1 ค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมห้องน้้า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

360,000

ที่

โครงการ

บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

พร้อมห้องน้้า บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
72.00 ตารางเมตร พร้อมห้องน้้า
จ้านวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

หน ้าที่ 5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านหนองผัก
จิก หมู่ที่ 4 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย (หน้าบ้านนายจรูญ ค้า
เมือง ซอย1) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50
เมตร ยาว 93.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้าขนาด 0.30 เมตร จ้านวน
11.00 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
104.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.004/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5-301)

300,000

โครงการ

2 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน ้าที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ซอยบ้านนายทอง
หมื่นแก้ว) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
ยาว 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า
ขนาด 0.30 เมตร จ้านวน 20.00 ท่อน
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.
005/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-5-301)

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

370,000

กองช่าง

โครงการ

3 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

4 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า

หมู่บา้ น บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่บา้ น บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
128.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.006/2565

หน ้าที่ 7

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เรียนรู้ประจ้าหมู่บา้ น) บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8 (ศูนย์การเรียนรู้ประจ้าหมู่บา้ น) บ้านโป่ง
แดง หมู่ที่ 8 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.
008/2565

380,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

กองช่าง

โครงการ

5 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การ

6 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

รวมไทย หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ต้าบลทรายขาว
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ทางเข้าวัด
ใหม่) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.
0.13/2565(อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-204)

หน ้าที่ 8

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7 ค่าก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ฝายน้้าล้น บ้านดง

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

กองช่าง

ที่

โครงการ

ลาน หมู่ที่ 17 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ล้าน้้าร่องธาร)
ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังสูง
3.00 ม. กว้าง 8.00 ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.017/2565 (คัดลอกและ
ปรับปรุงแบบฝาย มข.2527 ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
8 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สมานมิตร หมู่ที่ 14 ต้าบลทรายขาว เชื่อม เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 ต้าบล
บ้างปางสา หมู่ที่ 18 ต้าบลสันกลาง
ทรายขาว เชื่อมบ้างปางสา หมู่ที่ 18
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ต้าบลสันกลาง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00
ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทข.
019/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงาน
ทาง ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-204)

หน ้าที่ 9

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

9 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ร่องธาร หมู่ที่ 3 ต้าบลทรายขาว เชื่อมบ้าง เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ต้าบล
ปางสา หมู่ที่ 18 ต้าบลสันกลาง อ้าเภอ
ทรายขาว เชื่อมบ้างปางสา หมู่ที่ 18
พาน จังหวัดเชียงราย
ต้าบลสันกลาง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00
ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทข.
020/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงาน
ทาง ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2-204)

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

10 ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค

300,000

กองช่าง

ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลส้าหรับ
บริโภค ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK อุปโภคบริโภค ชนิด ARTIFICIAL
บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9
GRAVEL PACK บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่
9 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน
ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตรขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว(ท่อ PVC ชั้น
13.5 มอก.17-2532) พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.009/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า)

หน ้าที่ 10

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บา้ น (หอ
ถังสูง) บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร
สูง 11.90 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.015/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 10
แบบเลขที่ 3412010) พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

434,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
บริโภค โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต้าบล การอุปโภค บริโภค โรงเรียนองค์การ
ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ชนิด ARTIFICIAL บริหารส่วนต้าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)
GRAVEL PACK
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน ความลึกไม่
น้อยกว่า 100.00 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อ PVC ชั้น
13.5 มอก. 17-2532) พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.018/2565 (อ้างอิงแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า)

270,000

กองช่าง

โครงการ

11 ค่าก่อสร้างประปาหมู่บา้ น(หอถังสูง) บ้าน

ทรายทอง หมู่ที่ 15

12 ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค

หน ้าที่ 11

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

13 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้านแม่

คาววัง หมู่ที่ 2

14 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้านร่อง

ธาร หมู่ที่ 3

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน รายละเอียด
ตามแบบเลขที่ ทข.002/2565(อ้างอิง
ตามแบบมาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน
ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ต้าบลทรายขาว
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ้านวน 1
แห่ง ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.003/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

300,000

กองช่าง

หน ้าที่ 12

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

15 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้าน

หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

งบประมาณ
(บาท)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย ปริมาณงานปริมาณงาน
จ้านวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.007/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกองพัฒนาน้้าสะอาด กรมโยธาธิ
การ เลฃที่ 1222002) พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

กองช่าง

16 ค่าปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์

บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

คอนกรีต บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 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 พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.
010/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-7-201)

หน ้าที่ 13

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

17 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

18 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้านโป่ง

แดงใหม่ หมู่ที่ 12

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธารกลาง หมู่
ที่ 11 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (ซอย 1 และภายในหมู่บา้ น)
ปริมาณงาน ฝารางขนาด 0.50 x 1.00
เมตร หนา 0.12 เมตร มีจ้านวนฝาปิดราง
ไม่น้อยกว่า 404.00 ฝา พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.011-2565

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 1 แห่ง ปริมาณงาน รายละเอียด
ตามแบบเลขที่ ทข.012/2565 พร้อม
ป้ายโครงการ จ้านวน 1

300,000

กองช่าง

หน ้าที่ 14

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

19 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

20 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้านโป่ง

ทวี หมู่ที่ 16

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่
14 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (สายหลักในหมู่บา้ น) ปริมาณ
งาน ฝารางขนาด 0.50 x 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร มีจ้านวนฝาปิดรางไม่
น้อยกว่า 270.00 ฝา พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.014 - 2565

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 ต้าบลทรายขาว
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ้านวน 1
แห่ง ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.016/2565 (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานแบบถังเก็บน้้าฝน ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

300,000

กองช่าง

หน ้าที่ 15

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

21 ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ้า

หมู่บา้ น บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

รวมทั้งสิ้นจานวน 21 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายประจ้าหมู่บา้ บ้านสมานมิตร หมู่ที่
14 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เช่น
ปรับปรุงแอมป์ขยายเสียง ระบบส่ง
สัญญาณ ระบบขยายสัญญาณ อุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

100,000

รวมเป็นเงินจานวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

6,514,000 บาท

หน ้าที่ 16

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และคมนาคมขนส่ง

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
21.00

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
7.72 6,514,000.00
8.25
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4.00

1.47

160,000.00

0.20

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.00

1.47

251,500.00

0.32

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร
รวมทั้งสิ้น

20.00

7.35 5,430,893.00

19.00

6.99 26,183,875.00

204.00

75.00 40,459,732.00

272.00

100.00 79,000,000.00

หน ้าที่ 4

6.87 กองการศึกษาฯ
33.14

สานักปลัด

กองคลัง
51.21 ทุกส่วนราชการ
100.00

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

50,000

2 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลทรายขาว เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีตาบลทรายขาว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตาบลทรายขาว
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000

สานักปลัด

ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน ้าที่ 17

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

1 โครงการส่งเสริมอาชีพในตาบลทรายขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในตาบลทรายขาว ให้แก่ กลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตาบลทรายขาว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลทรายขาว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรนอกพื้นที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

30,000

สานักปลัด

ที่

โครงการ

รวมทั้งสิ้นจานวน 4 โครงการ

เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 160,000 บาท

หน ้าที่ 18

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ

2 โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้า
รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทา
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง หรือรายจ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

30,000

หน ้าที่ 19

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

3 โครงการคลองสวยน้าใส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลอง
สวยน้าใส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ
(แม็คโคร)พร้อมคนขับ หรือรายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ธนาคารน้าใต้ดิน(ระบบปิด)
เชิงปฏิบตั ิการในการจัดทาธนาคารน้าใต้ดิน
(ระบบปิด) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่ ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถขุด
ตีนตะขาบ(แม็คโคร)พร้อมคนขับ หรือ
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รวมทั้งสิ้นจานวน 4 โครงการ

51,500

สานักปลัด

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 251,500 บาท

หน ้าที่ 20

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
150,000 สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับประเทศ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เช่น จ้างเหมาบริการรถ
สาหรับเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

20,000 กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ
เช่น ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

50,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 21

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ที่
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ ฯลฯ

20,000 กองการศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคเหนือ/ประเทศ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการรถประจาทาง ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

50,000 กองการศึกษาฯ

5 โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือ
เทิดไท้องค์ราชันย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
รถประจาทาง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สถานศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

20,000 กองการศึกษาฯ

2,911,893 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 22

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

7 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น
ปฐมวัย
สนามเด็กเล่น พร้อมประกอบติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องเล่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เช่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว
8 โรงเรียนบ้านโป่งแดง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในตาบล
ทรายขาว
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโป่งแดง อัตราคนละ 21
บาทจานวน 200 วัน
9 โรงเรียนร่องธารวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในตาบล
ทรายขาว
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านร่องธารวิทยา อัตราคนละ
21 บาทจานวน 200 วัน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 กองการศึกษาฯ

568,000 กองการศึกษาฯ

728,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 23

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง
11 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา
12 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโป่ง
แดง เพื่อดาเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโป่ง
แดง เพื่อดาเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์การเรียนรู้
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตาบล
ทรายขาว ในการดาเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การดาเนินการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแล
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบล
ทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

180,000 กองการศึกษาฯ
105,000 กองการศึกษาฯ
100,000

หน ้าที่ 24

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

13 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

14 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบล
ทรายขาว

15 โครงการวันเด็กตาบลทรายขาว

เพื่อเป็นค่าดาเนินการตามโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มเครือข่าย ธารทอง – ทรายขาว
ระดับประถมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายรณรงค์ต่างๆ หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลทรายขาว ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตาบลทรายขาว โดยเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
วัสดุกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้ายรณรงค์ต่างๆ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการวัน
เด็กตาบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
อาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000 กองการศึกษาฯ

20,000 กองการศึกษาฯ

90,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 25

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

16 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ติด
ตาบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจ้าเหมาจัดเตรียมสถานที่ จ้าง
เหมาจัดเตรียมเครื่องกระจายเสียง
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้าดื่ม
น้าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ต่าง
ๆ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 26

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ
อบรมวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น ตาบล
ทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุด ปากกา เป็น
ต้น

20,000 กองการศึกษาฯ

18 อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้าพระ
ธาตุดอยตุง (หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระ
ธาตุดอยตุง)

8,000 กองการศึกษาฯ

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลทรายขาว ดาเนินการจัดโครงการสืบ
ประเพณีวัฒนธรรมตาบลทรายขาว โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาสถานที่
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

270,000

หน ้าที่ 27

กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

20 อุดหนุนวัดแม่คาววัง

รวมทั้งสิ้นจานวน 20 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000 กองการศึกษาฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดแม่คาววัง
ดาเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 5,430,893 บาท

หน ้าที่ 28

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2 เบี้ยยังชีพความพิการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบณ
ู ์ขึ้นไป
เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาวแล้ว

20,840,000

สานักปลัด

4,110,000

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ย
เอดส์ ให้กับผู้ปว่ ยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้

12,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 29

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ที่
โครงการ

โครงการ

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลทรายขาว สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลทรายขาว
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้ง
งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6 โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทา/
แผนชุมชนตาบลทรายขาว
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน
ตาบลทรายขาว เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แผ่นพับและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

สานักปลัด

200,000

สานักปลัด

35,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 30

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

7 โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
หมู่บา้ น/ชุมชน
กระบวนการจัดทาแผนหมู่บา้ น/ชุมชน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ
8 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
หลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ให้ความรู้ประชาชนด้านหลักสูตรภาษี
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

สานักปลัด

31,875

กองคลัง

หน ้าที่ 31

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

9 โครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

งบประมาณ
(บาท)
5,000

กองคลัง

30,000

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับชาระ
ภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

10 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
สาธารณภัย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน ้าที่ 32

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

11 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ

80,000

สานักปลัด

12 โครงการลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล
โครงการลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบองไฟ เสื้อ
สะท้อนแสง เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ

50,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 33

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

13 โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดตาบลทรายขาว

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของ
ศูนย์ปฏิบตั ิการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดตาบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000

สานักปลัด

14 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ

30,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 34

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์
ตาบลทรายขาว และดาเนินการทาหมัน
สัตว์เพื่อคุมจานวนประชากรสัตว์ในพื้นที่
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
30,000

หน ้าที่ 35

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
ในตาบลทรายขาว
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่างๆในตาบล
ทรายขาว เช่น การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายรณรงค์
ค่าน้ายาเคมี ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าน้ามันสาหรับ
เครื่องพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการแพทย์ที่
จาเป็นต่อการดาเนินงานโครงการหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ

200,000

สานักปลัด

17 โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 36

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 17 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านร่อง
ธารใหม่ หมู่ที่ 9

รวมทั้งสิ้นจานวน 19 โครงการ

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ตาบลทรายขาว
หมู่บา้ นละ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านร่องธารใหม่
หมู่ที่ 9 ในการดาเนินตามโครงการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิ
บาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

340,000

สานักปลัด

40,000

สานักปลัด

เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 26,183,875 บาท

หน ้าที่ 37

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
โครงการ

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปีในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี

หน ้าที่ 38

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

3 เงินสารองจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

863,800

สานักปลัด

24,000

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึ่ง
และที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสาหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความ
จาเป็นต้องจ่ายหรือเพื่อช่วยเหลือและป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว หรือ
กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงิน
ประเภทนี้ ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อม
วัสดุ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ดาเนินการ หรือจ่ายเป็น
เงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ
4 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

เพื่อตั้งงบประมาณกรณีช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ(ช.ค.บ.)และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า
ของ ช.ค.บ. โดยยกเว้นรายการเงิน ช.ค.บ.
ตาแหน่งครูบานาญ ที่เบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุนบาเหน็จครู

หน ้าที่ 39

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

5 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อส่งสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสอง
ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยไม่ต้องนารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทศิ ให้และเงิน
อุดหนุน มารวมคานวณ

6 เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วน
ตาบล ผู้รับบานาญ ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตาย
7 เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วน
ตาบล ผู้รับบานาญ ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตาย
8 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารองค์การ
ส่วนท้องถิ่น
บริหารส่วนตาบล ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
9 ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

หน ้าที่ 40

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

559,980

สานักปลัด

20,000

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

514,080

สานักปลัด

42,120

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

10 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

42,120

สานักปลัด

11 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรายเดือน
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหาร
ตาบล
ส่วนตาบลทรายขาว
12 ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
ท้องถิ่น
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น

86,400

สานักปลัด

2,232,000

สานักปลัด

2,985,240

สานักปลัด

เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
ส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
ปลัด อบต.

84,000

สานักปลัด

15 เงินประจาตาแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้กับ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หัวหน้าสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ฯลฯ

168,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 41

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

16 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

17 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

18 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
สานักปลัด รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น
ๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว สานักปลัด
20 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด
ตลอดจนผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ

หน ้าที่ 42

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

957,240

สานักปลัด

96,000

สานักปลัด

300,000

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

150,000

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

21 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
22 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ

23 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

74,200

สานักปลัด

480,000

สานักปลัด

50,000

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าบริการ
กาจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าทาหมันสัตว์ เป็นต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบตั ิราชการของ
สานักปลัด

หน ้าที่ 43

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

90,000

สานักปลัด

25 ค่าจัดทาประกันภัยรถราชการส่วนต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาประกันภัยรถราชการ
ส่วนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว

60,000

สานักปลัด

26 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการของสานัก
ปลัด

100,000

สานักปลัด

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ

150,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 44

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

28 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบตั ิ
ราชการของ สานักปลัด

150,000

สานักปลัด

29 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว
30 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้ง
อื่น ๆ และการลงประชามติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพาน
ประดับพุ่มดอกไม้ เงินรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ

20,000

สานักปลัด

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตาแหน่ง
ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ จัดตั้งหมู่บา้ นใหม่ และกรณี
อื่น ๆ

500,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 45

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้นา
หมู่บา้ น/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบตั ิงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ของผู้นาหมู่บา้ น/ชุมชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
สาหรับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว กานัน ผู้ใหญ่บา้ น คณะกรรมการ
หมู่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มสตรีแม่บา้ น
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง

50,000

สานักปลัด

32 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.
เคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นพับและเอกสารประกอบการดาเนินการ
โครงการฯ ฯลฯ

20,000

สานักปลัด

50,000

สานักปลัด

33 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
อบต.ทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรขององคร์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว สาหรับ คณะผู้บริหาร
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
สภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง

หน ้าที่ 46

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

34 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

35 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริตภาครัฐ

36 โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
อบต.ทรายขาว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แผ่นพับและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางานและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร อบต.ทรายขาว เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าแผ่นพับและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ

หน ้าที่ 47

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

สานักปลัด

20,000

สานักปลัด

30,000

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุง รักษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินขององคร์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

100,000

สานักปลัด

38 วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน สานักปลัด
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลา

80,000

สานักปลัด

39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

10,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 48

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สานัก
ปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

30,000

สานักปลัด

41 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

พื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลา

10,000

สานักปลัด

42 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

200,000

สานักปลัด

43 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

5,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 49

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

100,000

สานักปลัด

45 ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจาอาคารที่ทา
การ อาคาร สถานที่ในความควบคุมดูแล หรือ
ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว

200,000

สานักปลัด

46 ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์
สานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ค่าอินเตอร์เน็ต
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

20,000

สานักปลัด

47 ค่าบริการไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าส่ง
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็คทรอนิส์ (GFMIS) สาหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

50,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 50

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

48 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ ค่าเท
เลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

70,000

สานักปลัด

49 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระบบ CLOUD ,
HOSTING และค่าเช่าโดเมนเนม (domain
name) พร้อมปรับปรุงเวปไซด์ ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

5,000

สานักปลัด

50 ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน
แบบทึบ จานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40
เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร สูง 87
เซนติเมตร จานวน 5 หลัง ราคาหลังละ
5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

5,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 51

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

51 เก้าอี้บนุ วม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บนุ วม จานวน 60
ตัว ราคาตัวละ 600 โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน มีพนักพิง และที่นั่ง ขึ้นโครงไม้อัดบุ
ฟองน้า หุ้มหนัง PVC Leather นั่งได้สบาย
ทาความสะอาดง่าย ไม่กักเก็บฝุ่น ขาและ
พนักขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง
ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย รองขาด้วยพลาสติก
แข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบน
พื้นผิว ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 45
x 40 x 90 เซนติเมตร

36,000

สานักปลัด

52 ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน
แบบทึบ จานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40
เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร สูง 87
เซนติเมตร

5,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 52

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

53 โต๊ะทางานเข้ามุม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเข้ามุม
จานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 7,000.-บาท ตั้ง
จ่ายไว้เป็นเงินจานวน 21,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160 x
140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
สิ่งของพร้อมกุญแจล็อกในรูปแบบตู้บาน
เลื่อนซ้ายมือและตู้ลิ้นชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้สาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตั้ง
ซื้อตามราคาท้องตลาด

54 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบคันโยก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21,000

สานักปลัด

4,500

สานักปลัด

36,000

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
แบบคันโยก จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 29
mm จานวน 290 แผ่น
-เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 6 mm ระยะห่าง
ระหว่างรูเจาะ 80 mm เจาะแบบ 2 รู และ
4 รู ได้
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
55 โต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอเมก้าขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอ
เมก้าขาว จานวน 20 ตัว ราคาตัวละ
1,800.-บาทโดยมีขนาด กว้าง 45 x ยาว
180 x สูง 75 เซนติเมตร โครงขาเหล็กพับได้
หน ้าที่ 53

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

56 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด
26000 บีทยี ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 26000 บีทยี ู (รวมค่า
ติดตั้ง) จานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม
2563

36,000

สานักปลัด

57 เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แบบมีพนัก
พิง จานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท
โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68 x
64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้า
หุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก

13,500

สานักปลัด

7,000

สานักปลัด

58 เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง

ระดับกลางและระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยก
เอนพร้อมกันทั้งตัวเท้าแขนเน้นดีไซน์สามารถ
นั่งทางานนานๆโดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง
5 แฉก โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย

หน ้าที่ 54

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

59 เครื่องเคลือบบัตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
ขนาด A4 จานวน 1 เครื่อง โดยมี ขนาด
20x40x11 เซนติเมตร ความกว้างของช่อง
ใส่แผ่นพลาสติกเคลือบ : 220 มม.(A4)
ระบบลูกกลิ้งความร้อน 2 ลูก ระบบลูกยาง
4 ลูก มีระบบเคลือบโดยไมต้องใช้แผ่นหุ้ม
นา No Carrier มีปุ่มถอยหลังเมื่อพลาสติก
ติด หรือใส่ไม่ตรง

60 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563

61 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563

หน ้าที่ 55

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,500

สานักปลัด

22,000

สานักปลัด

4,300

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
1 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563

17,000

สานักปลัด

63 เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563

29,000

สานักปลัด

64 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563

22,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 56

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

65 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว เช่น เปลี่ยนถังบรรจุน้าของ
รถบรรทุกน้า เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทาสี
ใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

50,000

สานักปลัด

66 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพาน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนองค์การบริหารส่วน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
67 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพาน
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการปกครอง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 12
โครงการ

15,000

สานักปลัด

73,975

สานักปลัด

หน ้าที่ 57

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรและสถาบันที่เป็น
กลาง เพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ราชการ

15,000

สานักปลัด

69 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
สานักปลัด

382,560

สานักปลัด

70 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบล งานวิเคระห์
นโยบายและแผน สานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตาบล งานวิเคราะห์นดย
บายและแผน สานักปลัด

42,000

สานักปลัด

3,300

สานักปลัด

71 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

หน ้าที่ 58

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

72 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

73 เงินประจาตาแหน่ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงิน และ
บัญชีตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในกองคลัง
รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากาลังพนักงาน
และการปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้อานวยการกองคลัง

หน ้าที่ 59

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,710,120

กองคลัง

42,000

กองคลัง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

74 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
29 กันยายน 2558 ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตรากาลังพนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา
ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
2. พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป

หน ้าที่ 60

655,440

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

75 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตรากาลังพนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา
ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป

หน ้าที่ 61

81,420

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

76 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว โดยมีรายการ ดังนี้
1.ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะ
จ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจานวน
300,000.-บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง กอง
คลัง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจานวน 50,000.-บาท

350,000

กองคลัง

77 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบลทรายขาว
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน กองคลัง

60,000

กองคลัง

หน ้าที่ 62

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

78 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

79 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ

80 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40,000

กองคลัง

262,000

กองคลัง

50,000

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าบริการ
กาจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าทาหมันสัตว์ เป็น
ต้น และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานของ กองคลัง และค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ของ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง กอง
คลัง มีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ

หน ้าที่ 63

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

81 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะจ้างทาเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์

20,000

กองคลัง

82 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการของกอง
คลัง โดยมีรายการดังต่อไปนี้
1.การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่
วงนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวบัตถุประสงค์เพื่อ
นาผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับทราบนโยบายในการประชุม ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
ร่วมกัน

10,000

กองคลัง

หน ้าที่ 64

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

83 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สาหรับ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง กองคลัง เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ

50,000

กองคลัง

84 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุง รักษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือใน
กิจการของกองคลัง ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเองให้ปฏิบตั ิ

10,000

กองคลัง

85 วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

60,000

กองคลัง

หน ้าที่ 65

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

86 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

1,500

กองคลัง

87 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

50,000

กองคลัง

88 ตู้เหล็กสองบานเลื่อนกระจก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน
กระจก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไม่
น้อยกว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว
145 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร จานวน
5 หลัง

25,000

กองคลัง

89 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด
18,000 บีทยี ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000 บีทยี ู โดยตั้งซื้อ
ตามบัญชีราคากองมาตรฐานงบลประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ข้อ
103.6 หน้า 23 และมีคุณลักษณะ
รายละเอียด ตาม ข้อที่ 10.6 หน้า

27,800

กองคลัง

หน ้าที่ 66

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

90 เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แบบมีพนัก
พิง โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68
x 64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้
ด้วยระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุ
ฟองน้าหุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก จานวน
11 ตัว

29,700

กองคลัง

91 เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง
จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อย
กว่า 60 x 71 x 112 เซนติเมตร เก้าอี้
ทางานผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยกเอนพร้อมกัน
ทั้งตัวเท้าแขนเน้นดีไซน์สามารถนั่งทางาน
นานๆโดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 5 แฉก
โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด

7,000

กองคลัง

92 โต๊ะทางานเข้ามุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเข้ามุม โดยมี
คุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160 x
140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
สิ่งของพร้อมกุญแกล็อกในรูปแบบตู้บาน
เลื่อนซ้ายมือและตู้ลิ้นชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้สาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ชุด โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

14,000

กองคลัง

หน ้าที่ 67

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

93 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักขวา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2
ลิ้นชักขวา โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อยว่า
120 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

4,000

กองคลัง

94 ตู้รางเลื่อน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก
8 ช่อง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 318
เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 91.4
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 197 เซนติเมตร
(ไม่รวมความสูงของราง) มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 4 แผ่นชั้น แบ่งเป็น 5 ช่อง ต่อ
จานวน 1 ตู้ โดยตั้งซื้อจานวน 1 ชุด โดยตั้ง
ซื้อตามราคาท้องตลาด

85,000

กองคลัง

66,000

กองคลัง

95 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบที่ 1
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563

หน ้าที่ 68

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

96 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28
หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง โดยตั้งซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563

26,700

กองคลัง

97 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสานักปลัด ตามแผน
อัตรากาลังพนักงานและการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังอื่น ๆ

344,280

สานักปลัด

98 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว ตาแหน่ง นักตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิการ

29,800

สานักปลัด

หน ้าที่ 69

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

99 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ใน
สานักปลัด

252,240

สานักปลัด

100 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานัก
ปลัด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12
เดือน ได้แก่ ตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างตนาม
ภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง

240,480

สานักปลัด

101 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้
พนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สานักปลัดได้แก่ ตาแหน่งพนักงาน
จ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากาลังพนักงาน
จ้าง จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานดับเพลิง และพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 2 อัตรา

72,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 70

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

102 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป สาหรับสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)ตาบลทรายขาว ตั้งไว้เป็นเงินจานวน
300,000.-บาท

300,000

สานักปลัด

103 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานัก
ปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

20,000

สานักปลัด

104 วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

40,000

สานักปลัด

หน ้าที่ 71

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

105 วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

20,000

สานักปลัด

106 วัสดุจราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

20,000

สานักปลัด

107 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองการศึกษาฯ ในตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงาน
พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ในกองการศึกษาฯ รวมอัตรา
ว่าง ตามแผนอัตรากาลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น ๆ

หน ้าที่ 72

1,176,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

108 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานส่วนตาบล กองการศึกษาฯ

16,440 กองการศึกษาฯ

109 เงินประจาตาแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับผู้ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ตามแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี

42,000 กองการศึกษาฯ

110 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

111 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษาฯ

112 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง กอง
การศึกษาฯ
113 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 73

260,880 กองการศึกษาฯ

45,420 กองการศึกษาฯ

50,000 กองการศึกษาฯ

10,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

114 ค่าเช่าบ้าน

115 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
116 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ

117 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบลตลอดจนผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
แก่พนักงานส่วนตาบลในกองการศึกษาฯ

120,000 กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าบริการ
กาจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าวินิฉัยโรค ค่าทาหมันสัตว์ และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานของกองการศึกษาฯ จานวน 1
อัตรา

108,000 กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ

5,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 74

20,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

118 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

10,000 กองการศึกษาฯ

119 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการของกอง
การศึกษาฯ

10,000 กองการศึกษาฯ

120 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ

50,000 กองการศึกษาฯ

121 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบตั ิราชการของ
กองการศึกษาฯ ที่มีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ

25,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 75

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

122 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุง รักษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

10,000 กองการศึกษาฯ

123 วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

60,000 กองการศึกษาฯ

124 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กอง
การศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

70,000 กองการศึกษาฯ

125 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ กองการศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

70,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 76

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

126 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

70,000 กองการศึกษาฯ

127 วัสดุการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

100,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 77

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

128 ชุดโต๊ะทางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ทางาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทางาน
ผู้บริหาร โต๊ะข้าง พร้อมเก้าอี้ทางาน จานวน
1 ชุดคุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะทางานผู้บริหาร
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 80 เซนติเมตร
ยาว 150 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร
และลิ้นชักเก็บของไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชักพร้อม
กุญแจล็อก
คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะข้าง มีขนาดไม่น้อย
กว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 140
เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร และลิ้นชักเก็บ
ของไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
ผลิตจากไม้อัด เคลือบผิวเมลามิน
คุณลักษณะพื้นฐานเก้าอี้ โครงสร้างเหล็กขึ้น
รูปบุด้วยฟองน้าหุ้มด้วยหนังพีดี แขนทาจาก
พลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มหนังขาทาจากพลาสติก
ฉีดขึ้นรูป 5 แฉกมีล้อเลื่อน ก้านโยกไฮโดร
ลิค ปรับสูง-ต่าด้วยโช้คแก๊ส

หน ้าที่ 78

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

129 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง โดย
ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
หน้าที่ 3 ข้อที่ 6

130 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง โดยตั้งซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 15 ข้อที่ 42

หน ้าที่ 79

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

34,000 กองการศึกษาฯ

8,600 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

131 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

132 เงินประจาตาแหน่ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงาน
ครู การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โคานวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงิน
จานวน 7,084,704.-บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.เงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
(บ้านท่าฮ่อ) ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู
คศ.1 และครูผู้ช่วย
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับผู้ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) และ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

หน ้าที่ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,084,704 กองการศึกษาฯ

940,800 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

133 เงินวิทยฐานะ

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/
พนักงานครู ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่า
ฮ่อ) ตาหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะครูชานาญการ

252,200 กองการศึกษาฯ

134 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครู
จานวน 5 อัตรา ตาแหน่ง พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา

2,421,960 กองการศึกษาฯ

135 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ โดยมี
รายการดังต่อไปนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ตั้งไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายไว้
เป็นจานวนเงิน 24,000.-บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) จานวน 1
อัตรา ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

137,040 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 81

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

136 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว เช่น ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ
คัดเลือก ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ

6,200 กองการศึกษาฯ

137 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว กองการศึกษา ครู บุลการทาง
การศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)
138 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการครูใน
สังกัดกองการศึกษาฯ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)
139 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
ของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

10,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 82

48,000 กองการศึกษาฯ

56,300 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

140 ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง

634,050 กองการศึกษาฯ

141 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
พนักงานครู ข้าราชการครู ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่า
ฮ่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

10,000 กองการศึกษาฯ

142 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่างๆ

10,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 83

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

143 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาสาหรับ ข้าราชการครู
พนักงานจ้างของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว

80,000 กองการศึกษาฯ

144 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานครู ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบตั ิ
ราชการของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ที่มีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ

90,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 84

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

145 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

10,000 กองการศึกษาฯ

146 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

1,234,033 กองการศึกษาฯ

147 วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น

10,000 กองการศึกษาฯ

148 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

10,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 85

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

149 วัสดุการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

10,000 กองการศึกษาฯ

150 วัสดุกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

10,000 กองการศึกษาฯ

151 ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน
จานวน 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับโรงเรียน
อบต.ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ฯลฯ

200,000 กองการศึกษาฯ

152 ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

หน ้าที่ 86

20,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

153 ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร และเหมา
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ สาหรับ
โรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด ฯลฯ

154 ค่าบริการไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
สาหรับโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ

1,000 กองการศึกษาฯ

155 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น
ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

20,000 กองการศึกษาฯ

หน ้าที่ 87

10,800 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

156 พัดลมติดผนัง

157 ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
16 นิ้ว จานวน 40 ตัว ราคาตัวละ
1,500.-บาท ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจานวน
60,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
เพื่อใช้สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลทรายขาวทุกแห่ง
โดยคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
2) มาตรฐาน มอก.934-2533

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กสองบาน
เลื่อนแบบกระจก จานวน 5 หลัง ราคาหลัง
ละ 5,000.-บาทตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจานวน
25,000 บาท โดยตั้งซื้อตามราคา
ท้องตลาด มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 40 เซนติเมตร
ยาว 145 เซ็นติเมตร

หน ้าที่ 88

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000 กองการศึกษาฯ

25,000 กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

158 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

159 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญ
งาน ตามที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสานัก
ปลัด ตามแผนอัตรากาลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น ๆ
เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบตั ิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการดาเนินการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์และการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และชึ้นทะเบียบสัตว์
หน ้าที่ 89

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

236,640

สานักปลัด

156,000

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

160 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

161 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

162 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์โดย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ ตามที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสานักปลัด ตามแผน
อัตรากาลังพนักงานและการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน สานัก
ปลัด รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น ๆ

หน ้าที่ 90

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

สานักปลัด

336,360

สานักปลัด

165,720

สานักปลัด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

163 ค่าเช่าบ้าน

164 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
165 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

166 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
167 เงินประจาตาแหน่ง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ ตลอดจนผู้มีสิทธิ์
เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าเช่าซื้อ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจา

60,000

สานักปลัด

9,600

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล การ
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งใน กองช่าง รวมอัตราว่าง
ตามแผนอัตรากาลังพนักงานและการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น ๆ

1,344,000

กองช่าง

10,650

กองช่าง

42,000

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
ส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้กับ
ผู้อานวยการกองช่าง ฯลฯ

หน ้าที่ 91

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

168 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
กองช่าง รวมอัตราว่าง ตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากาลังอื่น
ๆ
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผน
อัตรากาลังพนักงานจ้าง 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา
ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา

787,440

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง กองช่าง
170 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง กองช่าง
171 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน
สาหรับพนักงานส่วนตาบล กองช่าง ตลอดจน
ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านหรือค่าเช่าซื้อ
172 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
พนักงาน/ลูกจ้างประจา
ของพนักงานส่วนตาบลกองช่าง

50,000

กองช่าง

30,000

กองช่าง

72,000

กองช่าง

20,000

กองช่าง

169 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน ้าที่ 92

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

173 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ
ค่าจ้างทาแผนที่ภาษี ค่าบริการกาจัดปลวก
ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็น
ต้น

796,900

กองช่าง

174 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง กองช่าง มีคาสั่งให้
ไปปฏิบตั ิราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
รางวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ค่าบารุง
การตรวจวิเคราะห์น้าอุปโภคหรือบริโภค ค่า
ต่อใบอนุญาตบ่อบาดาลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว ฯลฯ

20,000

กองช่าง

หน ้าที่ 93

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

175 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่าง เช่น วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์

20,000

กองช่าง

176 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง กองช่าง

50,000

กองช่าง

177 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบตั ิราชการ กงอ
ช่าง ที่มีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ

30,000

กองช่าง

หน ้าที่ 94

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

178 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

179 วัสดุสานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุง รักษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว ที่ชารุดเสียหาย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ทาง
สาธารณประโยชน์ ระบบประปาหมู่บา้ น
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ

หน ้าที่ 95

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

400,000

กองช่าง

60,000

กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

180 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

150,000

กองช่าง

181 วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

30,000

กองช่าง

182 วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

300,000

กองช่าง

183 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

30,000

กองช่าง

หน ้าที่ 96

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

184 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

185 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กอง
ช่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์โดย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

101,000

กองช่าง

2,000

กองช่าง

186 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กอง
ช่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

10,000

กองช่าง

187 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปตามระยะเวลาอันสั้น

100,000

กองช่าง

หน ้าที่ 97

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

188 วัสดุสารวจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสารวจ กองช่าง เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น

20,000

กองช่าง

189 โต๊ะทางานเข้ามุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเข้ามุม
จานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะทรง L-shape ขนาด 160
x 140 x 75 เซนติเมตร มีตู้เก็บเอกสารและ
สิ่งของพร้อมกุญแกล็อกในรูปแบบตู้บาน
เลื่อนซ้ายมือและตู้ลิ้นชักสามชั้น พร้อมกระจก
เพื่อไว้สาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตั้ง
ซื้อตามราคาท้องตลาด

14,000

กองช่าง

190 เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แบบมีพนัก
พิง จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท
ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจานวน 5,400.-บาท โดยมี
คุณลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 64 x
95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้า
หุ่มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด

5,400

กองช่าง

หน ้าที่ 98

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

191 เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง
จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดไม่น้อย
กว่า 60 x 71 x 112 เซนติเมตร เก้าอี้
ทางานผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโยกเอนพร้อมกัน
ทั้งตัวเท้าแขนเน้นดีไซน์สามารถนั่งทางาน
นานๆ โดยไม่เมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 5 แฉก
โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัย โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด

หน ้าที่ 99

7,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

192 เครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้สาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้
สาย แบบพกพาได้ จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.รัศมีการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร
2.สนทนาต่อเนือ่ งไม่นอยกว่า 5 ชัว่ โมง
3.เปิดเครื่องรอรับสาย (Stand-by Mode) ได้
นานไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
4.บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50
หมายเลข
5.แสดงหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ไม่นอ้ ยกว่า
50 หมายเลข
6.แสดงหมายเลชโทรศัพท์เรียกเข้า(รับสายและ
ไม่ได้รับสาย) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 หมายเลข
7.หน้าจอแสดงผลเป็น LED หรือดีกว่า
8.ใช้งานในรูปแบบลาโพงได้
9.ปรับเสียงเรียกเข้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 รูปแบบเสียง
10.มีสัญญาณแสดงเมือ่ มีสายเรียกเข้าหรือกาลัง
ชาร์จ
11.ใช้กาลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ชนิด
Rechargeable
โดยตัง้ ซื้อตามราคาท้องตลาด

หน ้าที่ 100

5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

193 รถจักรยานยนต์(ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัต)ิ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

51,600
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์(ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัต)ิ จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักศณะโดยสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่า
(1) กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน
5 ซีซีหรือขนาด เกินกว่า ซีซีที่กาหนดไม่เกิน
5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่
กาหนดไว้
(2) ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า
จดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคาบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้าที่ 76
ข้อ 8.8

หน ้าที่ 101

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

194 รถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างหลังคนขับ

195 เครื่องเจาะคอนกรีต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบมี
ช่องว่างหลังคนขับ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ
จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป
ดังนี้
(1) มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือ
เก็บของได้
(3) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคาบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้าที่
70-71 ข้อ 8.2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้
1.ใช้กาลังไฟฟ้า 3,200 W.
2.แรงดันไฟ(โวล์ท) 220 w.
3.รองรับกระบอกเจาะ 18-230 มิล
4.ความเร็วรอบหมุนเปล่า 520 รอบ/นาที
หน ้าที่ 102

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

715,000

กองช่าง

20,000

กองช่าง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

196 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
โดยดาเนินการกาหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 หน้าที่ 14 ข้อ 7.2

55,500

กองช่าง

197 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จานวน 2 เครื่อง
โดยดาเนินการกาหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 หน้าที่ 66 ข้อที่ 6.5

19,000

กองช่าง

198 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 22 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
โดยดาเนินการกาหนดราคาและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 หน้าที่ 66 ข้อที่ 6.6

11,000

กองช่าง

หน ้าที่ 103

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

199 สว่านไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้
1) มอเตอร์กาลังสูงสุด 800 วัตต์
2) แรงกระแทก 2.7 จูล
3) ขนาด 38x31x9 เซนติเมตร
4) กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์

10,000

กองช่าง

200 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง
โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563

44,000

กองช่าง

4,300

กองช่าง

201 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง ตัง้ ซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
หน ้าที่ 104

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

202 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หริอ LED ขาวดา ชนิด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,900

กองช่าง

Network แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หริอ
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง ตัง้ ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

203 ค่าชดเชยผลอาสิน (ค่า K)

เพื่อตัง้ จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงาน
ปรับปรุงและซ่อมแซม

20,000

กองช่าง

204 วัสดุการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น

10,000

สานักปลัด

รวมทั้งสิ้นจานวน 204 โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน

40,459,732 บาท

หน ้าที่ 105

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย.-65
ส.ค.-65
ก.ค.-65
มิ.ย.-65
พ.ค.-65
เม.ย.-65
มี.ค.-65
ก.พ.-65
ม.ค.-65
ธ.ค.-64
พ.ย.-64
ต.ค.-64

ที่

งบประมาณ
(บาท)

