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เขต/อําเภอ พาน    จังหวัดเชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109 ม.10  ซอย-  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล ทรายขาว
  เขต/อําเภอ พาน  จังหวัดเชียงราย  57120

พื้นที่ 69.35 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,541 คน
ชาย 4,618 คน

หญิง 4,923 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,634,712.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 121,217,623.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,908,568.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
98,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 719,950.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 72,959,975.45 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 186,018.63 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 239,525.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 112,202.91 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 51,438.54 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,848.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,044,719.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 46,323,222.41 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,196,299.32 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 60,569,348.24 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 24,132,408.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,018,146.97 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,674,526.69 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,075,425.58 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,657,841.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,196,299.32 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 6,251,864.20 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 186,018.63 1,052,000.00 376,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

239,525.70 170,500.00 33,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 112,202.91 123,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,438.54 36,500.00 22,500.00

หมวดรายได้จากทุน 2,848.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 592,033.78 1,387,000.00 587,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,044,719.26 26,613,000.00 26,913,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,044,719.26 26,613,000.00 26,913,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 46,323,222.41 51,000,000.00 54,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

46,323,222.41 51,000,000.00 54,000,000.00

รวม 72,959,975.45 79,000,000.00 81,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,132,408.00 26,999,780.00 27,227,006.00

งบบุคลากร 22,018,146.97 26,287,994.00 27,169,948.00

งบดําเนินงาน 11,674,526.69 14,863,951.00 15,827,487.00

งบลงทุน 1,075,425.58 8,345,300.00 8,960,184.00

งบเงินอุดหนุน 1,657,841.00 2,487,975.00 2,303,375.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 12,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 60,569,348.24 79,000,000.00 81,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,686,323

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,758,448

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 21,884,883

แผนงานสาธารณสุข 1,045,280

แผนงานเคหะและชุมชน 1,100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 802,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 653,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,022,360

แผนงานการเกษตร 320,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,227,006

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,227,006 27,227,006
    งบกลาง 27,227,006 27,227,006

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,787,828 402,720 2,712,260 360,240 10,263,048
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,418,840 0 0 0 2,418,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,368,988 402,720 2,712,260 360,240 7,844,208

งบดําเนินงาน 3,431,800 116,300 983,600 98,000 4,629,700
    คาตอบแทน 526,800 51,300 480,000 98,000 1,156,100

    คาใช้สอย 2,035,000 65,000 352,100 0 2,452,100

    คาวัสดุ 475,000 0 151,500 0 626,500

    คาสาธารณูปโภค 395,000 0 0 0 395,000

งบลงทุน 1,651,000 0 56,600 0 1,707,600
    คาครุภัณฑ 1,651,000 0 56,600 0 1,707,600

งบเงินอุดหนุน 73,975 0 0 0 73,975
    เงินอุดหนุน 73,975 0 0 0 73,975

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 0 0 12,000
    รายจายอื่น 12,000 0 0 0 12,000

รวม 11,956,603 519,020 3,752,460 458,240 16,686,323

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 818,448 818,448
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 818,448 818,448

งบดําเนินงาน 940,000 940,000
    คาตอบแทน 200,000 200,000

    คาใช้สอย 555,000 555,000

    คาวัสดุ 185,000 185,000

รวม 1,758,448 1,758,448

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,443,700 11,523,096 0 12,966,796
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,443,700 11,523,096 0 12,966,796

งบดําเนินงาน 1,067,000 6,100,187 0 7,167,187
    คาตอบแทน 209,000 96,200 0 305,200

    คาใช้สอย 418,000 3,621,242 0 4,039,242

    คาวัสดุ 440,000 2,131,745 0 2,571,745

    คาสาธารณูปโภค 0 251,000 0 251,000

งบลงทุน 94,000 210,500 0 304,500
    คาครุภัณฑ 94,000 210,500 0 304,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,151,400 295,000 1,446,400
    เงินอุดหนุน 0 1,151,400 295,000 1,446,400

รวม 2,604,700 18,985,183 295,000 21,884,883

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 254,280 254,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 254,280 254,280

งบดําเนินงาน 451,000 451,000
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใช้สอย 207,000 207,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 340,000
    เงินอุดหนุน 340,000 340,000

รวม 1,045,280 1,045,280

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000
    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

งบลงทุน 1,050,000 0 1,050,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,050,000 0 1,050,000

รวม 1,050,000 50,000 1,100,000

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 533,100 533,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 533,100 533,100

งบดําเนินงาน 119,600 119,600
    คาตอบแทน 69,600 69,600

    คาใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 150,000
    เงินอุดหนุน 150,000 150,000

รวม 802,700 802,700

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 360,000 0 360,000
    คาใช้สอย 360,000 0 360,000

งบเงินอุดหนุน 0 293,000 293,000
    เงินอุดหนุน 0 293,000 293,000

รวม 360,000 293,000 653,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,334,276 0 2,334,276
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,334,276 0 2,334,276

งบดําเนินงาน 1,990,000 0 1,990,000
    คาตอบแทน 122,000 0 122,000

    คาใช้สอย 1,095,000 0 1,095,000

    คาวัสดุ 773,000 0 773,000

งบลงทุน 1,031,084 4,667,000 5,698,084
    คาครุภัณฑ 1,031,084 0 1,031,084

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 4,667,000 4,667,000

รวม 5,355,360 4,667,000 10,022,360

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 50,000 120,000
    คาใช้สอย 60,000 50,000 110,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 0 200,000 200,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 200,000 200,000

รวม 70,000 250,000 320,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,686,323

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,758,448

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 21,884,883

แผนงานสาธารณสุข 1,045,280

แผนงานเคหะและชุมชน 1,100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 802,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 653,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,022,360

แผนงานการเกษตร 320,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,227,006

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562  มาตรา มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอพาน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจีรพงษ  ใจวงศ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายวุฒิกร  คํามา)

ตําแหนง นายอําเภอพาน 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 19,199.00 12,484.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ -4,552.91 55,633.75 711,000.00 -95.08 % 35,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 104,173.46 43,880.88 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 53,549.00 74,020.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 172,368.55 186,018.63 1,052,000.00 376,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,725.70 2,434.70 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

300.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

600.00 350.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,140.00 1,150.00 1,500.00 -66.67 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 6,800.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 105,264.00 218,184.00 120,000.00 -91.67 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

33,600.00 1,900.00 35,000.00 -85.71 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,250.00 7,707.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 150,079.70 239,525.70 170,500.00 33,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 164,421.21 112,202.91 123,000.00 21.95 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 164,421.21 112,202.91 123,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 445.01 354.54 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 103.00 174.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,825.00 50,910.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,373.01 51,438.54 36,500.00 22,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 29,200.00 2,848.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 29,200.00 2,848.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 812,516.05 804,446.89 850,000.00 0.00 % 850,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,791,516.44 11,060,038.57 10,200,000.00 2.94 % 10,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,762,608.90 4,169,883.40 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 181,998.03 168,895.88 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,312,392.52 7,714,157.30 8,200,000.00 0.00 % 8,200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 70,508.49 84,136.21 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 65,027.95 31,907.66 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 3,768.06 4,354.35 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,313,536.00 1,996,719.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 10,180.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,313,872.44 26,044,719.26 26,613,000.00 26,913,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,280,516.00 46,323,222.41 51,000,000.00 5.88 % 54,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 42,280,516.00 46,323,222.41 51,000,000.00 54,000,000.00
รวมทุกหมวด 67,132,830.91 72,959,975.45 79,000,000.00 81,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 376,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 35,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 33,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,500 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,913,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 850,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,200,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 54,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 54,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,300 136,265 220,000 36.36 % 300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,247 6,566 12,400 -19.35 % 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000 50,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,084,300 19,156,300 20,840,000 1.65 % 21,184,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,931,200 3,856,800 4,110,000 0.44 % 4,128,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 68,500 0 12,000 150 % 30,000

เงินสํารองจาย 1,287,858 170,469 463,800 44.68 % 671,026

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 559,980 -1.79 % 549,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 50,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

200,000 200,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 250,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 200,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

266,460 532,920 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,772 23,088 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 24,028,637 24,132,408 26,522,180 27,227,006
รวมงบกลาง 24,028,637 24,132,408 26,522,180 27,227,006
รวมงบกลาง 24,028,637 24,132,408 26,522,180 27,227,006

รวมแผนงานงบกลาง 24,028,637 24,132,408 26,522,180 27,227,006
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 530,956.45 514,080 3.5 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,508.06 42,120 8.26 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,508.06 42,120 8.26 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 22,680 86,400 5 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,470,351 2,379,192 2,192,200 -22.23 % 1,704,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,184,351 3,023,844.57 2,876,920 2,418,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,570,140.39 3,972,565 2,985,240 1.92 % 3,042,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

330 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 166,645 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,410,600 1,439,280 1,097,070 -10.82 % 978,348

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 151,740 149,300 112,000 -14.29 % 96,000
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เงินอื่น ๆ 84,000 82,645 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,384,810.39 5,810,435 4,446,310 4,368,988
รวมงบบุคลากร 8,569,161.39 8,834,279.57 7,323,230 6,787,828

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 0 500,000 -38 % 310,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 70,451 139,500 171,500 -16.03 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 74,200 -15.36 % 62,800

รวมค่าตอบแทน 104,351 220,250 755,700 526,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 800,000

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 464,500 600,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ 0 17,150 0 0 % 0
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2.คาธรรมเนียมตาง ๆ  0 0 50,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 100,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 70,366 90,000 -100 % 0

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 0 100 % 90,000

4.คาจัดทําประกันภัยรถราชการสวนตาง ๆ 
ขององค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 60,000

4.คาจัดทําประกันภัยรถราชการสวนตาง ๆ 
ขององค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 32,661.75 60,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 72,400 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 214,313.72 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 41,525 54,700 100,000 10 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 150,000

1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 200,000 -100 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 252,668 0 0 % 0

10.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 222,000 -100 % 0

2.คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือก
ตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ

0 0 0 100 % 35,000
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2.คาพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การบริหารสวนตําบล
ทรายขาว

0 0 20,000 -100 % 0

3. คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการ
เลือกตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ

0 0 209,600 -100 % 0

3.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง 
ผู้นําหมูบ้าน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน องค์การบริหาร
สวนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 300,000

3.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

0 210,855 0 0 % 0

4.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 10,000

4.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้นํา
หมูบ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน

0 0 50,000 -100 % 0

5.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0 0 7,700 -100 % 0

5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

0 0 0 100 % 20,000

5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ 

0 22,960 0 0 % 0
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6.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.ทรายขาว

0 0 50,000 -100 % 0

6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

0 0 0 100 % 20,000

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

0 0 50,000 -100 % 0

7.โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว 

0 27,900 0 0 % 0

7.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารสวนตําบลทราย
ขาว

0 0 0 100 % 20,000

8.โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “โตไป
ไมโกง เยาวชนตําบลทรายขาว โปรงใส ”

0 0 0 100 % 20,000

8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

0 0 20,000 -100 % 0

9.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

9.โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

0 0 30,000 -100 % 0

คาเชาและปรับปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทราย
ขาว

7,000 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 44,363.59 0 0 0 % 0

คาใช้จายในกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ 
รัฐพิธี ราชพิธี

11,410 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  

33,800 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล

62,300 0 0 0 % 0

โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ําตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน)

26,464 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชนตําบลทรายขาว

39,770 0 0 0 % 0

โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานอื่น

8,300 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

21,625 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน

23,940 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 216,912.35 67,979.9 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 824,123.66 1,221,740.65 1,859,300 2,035,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 98,727 92,899 80,000 25 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 14,665 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 41,030 23,145 105,000 -71.43 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 207,416.88 188,406.7 280,000 -10.71 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,835 49,160 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 447,008.88 368,275.7 620,000 475,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 305,228.79 277,158.01 312,000 -19.87 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,492.97 3,825.26 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 26,973 22,287 34,000 47.06 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 66,768 66,768 70,000 0 % 70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 409,462.76 370,038.27 441,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 1,784,946.3 2,180,304.62 3,676,000 3,431,800

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง 0 0 0 100 % 14,000

1.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนกระจก 0 25,000 0 0 % 0

1.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ 0 0 5,000 -100 % 0

10.เก้าอี้บุนวม 0 0 36,000 -100 % 0

10.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว 0 0 15,000 -100 % 0

11.ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 19,800 -100 % 0

12.เต็นท์ขนาดใหญ 0 0 39,000 -100 % 0

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก 0 0 5,000 -100 % 0

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ 0 10,000 0 0 % 0

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 8,000

3.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 43,000

3.โต๊ะทํางานเข้ามุม
0 0 21,000 -100 % 0

4.เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง 0 8,000 0 0 % 0

4.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลมแบบคัน
โยก 

0 0 4,500 -100 % 0

4.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับการประชุม 0 0 0 100 % 50,000
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5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
30,000 บีทียู

0 40,200 0 0 % 0

5.โต๊ะพับขาสวิง หน้าฟอเมก้าขาว 0 0 36,000 -100 % 0

7.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 0 0 13,500 -100 % 0

8.เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง 0 0 7,000 -100 % 0

9.เครื่องเคลือบบัตร 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 19,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 29,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส (ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร)

83,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมตากวา 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมตากวา 110 กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 1,120,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ชุดเครื่องเสียงสําหรับการประชุม 0 0 0 100 % 100,000

2.ลําโพงอเนกประสงค์แบบมีล้อลาก 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 0 0 100 % 35,000
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จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงาน

28,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 10,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 43,800 0 0 % 0

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 16,900 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,000

3.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0
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3.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

4.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

4.เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

0 0 29,000 -100 % 0

5.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 

50,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 150,000

ประเภทคาปรับปรุงครุภัณฑ์ 48,874.55 39,466.58 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 280,574.55 198,566.58 380,600 1,651,000
รวมงบลงทุน 280,574.55 198,566.58 380,600 1,651,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1.อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลป่าหุง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

0 15,000 0 0 % 0

อุดหนุนคาใช้จายในการบริหารงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

0 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 0 0 0 100 % 73,975

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 0 36,500 133,975 -100 % 0

2.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 8,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อ
ใช้จายโครงการจัด รัฐพิธี งานประเพณี 
และวัฒนธรรม 

62,225 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 77,225 59,500 148,975 73,975
รวมงบเงินอุดหนุน 77,225 59,500 148,975 73,975

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:23 หน้า : 14/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ จัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 12,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

11,000 11,000 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 12,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,722,907.24 11,283,650.77 11,543,805 11,956,603
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 372,780 8.03 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 372,780 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 372,780 402,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 33,000 45.45 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,300 0 % 3,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 36,300 51,300
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 35,000

1.โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตําบลทรายขาว

0 30,155 35,000 -100 % 0

2.โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน

0 41,400 42,300 -100 % 0

2.โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 71,555 77,300 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 71,555 113,600 116,300

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 71,555 486,380 519,020
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,465,541 1,489,545 1,710,120 11.28 % 1,903,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 31,617 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,594 513,840 655,440 4.64 % 685,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,290 59,140 81,420 0 % 81,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,991,425 2,094,142 2,488,980 2,712,260
รวมงบบุคลากร 1,991,425 2,094,142 2,488,980 2,712,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 168,000 330,000 -9.09 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,290 11,100 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 60,000 58,000 60,000 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 95,590 241,100 450,000 480,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร 0 3,360 0 0 % 0

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 222,000 -100 % 0

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 136,800

2.คาจ้างเหมาถายเอกสารและเข้าเลม 0 1,242 0 0 % 0

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ 0 0 15,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 5,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 0 100 % 20,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 20,000 -100 % 0

3.คาจ้างเหมาบริการ 0 178,390 0 0 % 0

5.คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 30,980 0 0 % 0

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร 2,400 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 242,100 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  200 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000
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1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 41,512 30,000 -100 % 0

2.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 31,875 -100 % 0

2.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 37,400

3.โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 6,000

3.โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 5,000 -100 % 0

4.โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560”

0 0 0 100 % 16,900

4.โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560”

0 0 20,000 -100 % 0

4.โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 4,940 0 0 % 0

5.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ
งานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

0 16,650 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  36,222.43 0 0 0 % 0

คาใช้จายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

37,400 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 88,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,370 4,320 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 423,292.43 281,394 363,875 352,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,999.9 80,000 95,000 -36.84 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 802.44 457.22 1,500 0 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,725 139,795 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 180,527.34 220,252.22 186,500 151,500
รวมงบดําเนินงาน 699,409.77 742,746.22 1,000,375 983,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนกระจก 0 0 25,000 -100 % 0

2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18,000 บีทียู  

0 0 27,800 -100 % 0
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3.เก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง 0 0 29,700 -100 % 0

4.เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง 0 0 7,000 -100 % 0

5.โต๊ะทํางานเข้ามุม 0 0 14,000 -100 % 0

6.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักขวา 0 0 4,000 -100 % 0

7.ตู้รางเลื่อน 0 0 85,000 -100 % 0

จัดซื้อฉากกั้น 36,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 20,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.เครื่องวัดระยะทางด้วยระบบเลเซอร์ 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0 21,900 66,000 -100 % 0

1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 100 % 12,600

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 26,700 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 9,980 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,700 41,680 285,200 56,600
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รวมงบลงทุน 56,700 41,680 285,200 56,600
รวมงานบริหารงานคลัง 2,747,534.77 2,878,568.22 3,774,555 3,752,460

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 344,280 4.64 % 360,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 344,280 360,240
รวมงบบุคลากร 0 0 344,280 360,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 29,800 67.79 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,800 98,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,800 98,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 374,080 458,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,470,442.01 14,233,773.99 16,178,820 16,686,323
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

84,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,000 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 45,920 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 45,920 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 129,920 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิง จํานวน 2 ชุด 28,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 28,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 157,920 0 0 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 247,240 7.02 % 264,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 179,960 167.75 % 481,848

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 32,000 125 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 459,200 818,448
รวมงบบุคลากร 0 0 459,200 818,448

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 255,240 57,000 250.88 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 0 255,240 57,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 30,000

1.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 29,980 30,000 -100 % 0

2.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 0 41,067.4 50,000 -100 % 0
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2.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 100 % 80,000

3.โครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล

0 0 0 100 % 30,000

3.โครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล

0 30,550 50,000 -100 % 0

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติด ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 20,000

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดตําบลทรายขาว

0 6,950 20,000 -100 % 0

5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 30,000

5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 30,000 -100 % 0

6.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติ องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 200,000 -100 % 0

6.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

7.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติ และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 300,000
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8.โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

0 0 0 100 % 15,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

9,900 0 0 0 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

27,960 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน       43,266.2 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติภัยในชวงเทศกาลและ
นอกเทศกาล

8,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 89,226.2 108,547.4 380,000 555,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 13,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 40,000 87.5 % 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 17,850 20,000 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 20,000 250 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 31,450 100,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 89,226.2 395,237.4 537,000 940,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 118,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 118,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 257,226.2 395,237.4 996,200 1,758,448
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 415,146.2 395,237.4 996,200 1,758,448
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 354,488 939,498.3 1,176,000 -9.61 % 1,063,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,692 13,340 16,440 45.99 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 41,548 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 37,600 158,800 260,880 4.53 % 272,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,000 31,140 45,420 -7.53 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 417,780 1,184,326.3 1,540,740 1,443,700
รวมงบบุคลากร 417,780 1,184,326.3 1,540,740 1,443,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 32,000 120,000 45 % 174,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 2,400 41,600 200,000 209,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 955,024 0 0 0 % 0

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 63,000 108,000 -100 % 0

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 108,000

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ 0 8,800 0 0 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 5,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 5,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 0 100 % 10,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000
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1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,280 50,000 -100 % 0

2.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

2.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

3.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 -100 % 0

3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 0 100 % 100,000

4.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 45,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,342 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 18,750 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 979,616 78,080 238,000 418,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 29,987 84,000 19.05 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,718 49,423 70,000 0 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 73,200 82,145 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,920 43,380 95,000 5.26 % 100,000

วัสดุการศึกษา 10,000 28,990 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 190,838 233,925 419,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 1,172,854 353,605 857,000 1,067,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ชุดโต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ทํางาน 0 0 15,000 -100 % 0

1.โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 30,000

2.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 0 0 0 100 % 27,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 20,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,990 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A4 

6,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,290 0 57,600 94,000
รวมงบลงทุน 45,290 0 57,600 94,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,635,924 1,537,931.3 2,455,340 2,604,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,094,828.44 6,128,794.1 7,084,704 7.78 % 7,636,000

เงินประจําตําแหนง 98,700 126,000 440,800 -6.99 % 410,000

เงินวิทยฐานะ 286,123.12 553,000 752,200 -6.94 % 700,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,570,454 1,861,259 2,421,960 8.95 % 2,638,764

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,676 103,176 137,040 0.94 % 138,332

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,140,781.56 8,772,229.1 10,836,704 11,523,096
รวมงบบุคลากร 7,140,781.56 8,772,229.1 10,836,704 11,523,096

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,400 0 6,200 0 % 6,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 35,000 -71.43 % 10,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 69,300 1.01 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 60,200 47,050 120,500 96,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 600,000

1.คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 756,130 564,050 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 39,650 50,000 -100 % 0

3.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร 0 0 0 100 % 10,000

3.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 80,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,694 80,000 -100 % 0

2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับประเทศ

0 0 180,000 -100 % 0
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2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับประเทศ

0 0 0 100 % 100,000

3.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

0 0 0 100 % 50,000

4.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

0 0 10,500 -100 % 0

4.โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์ 0 0 0 100 % 20,000

5.โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์ 0 0 20,000 -100 % 0

5.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 2,661,242

6.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 90,000

6.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 3,259,732 2,921,393 -100 % 0

7.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,664 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 72,700 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

99,232 0 0 0 % 0
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับประเทศ และงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน

10,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

2,742,991 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,973,387 4,058,206 3,875,943 3,621,242
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,187 19,636 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,599 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 97,765 9,954 1,234,033 65.45 % 2,041,745

คาอาหารเสริม (นม) 777,195.64 966,140.02 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 23,483 9,821 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 3,946 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 9,680 39,540 10,000 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 9,558 9,918 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 29,720 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 8,932 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 960,399.64 1,098,675.02 1,284,033 2,131,745
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 169,496.81 155,871.03 200,000 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,335 13,171 20,000 0 % 20,000
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คาบริการโทรศัพท์ 6,903.64 0 10,800 -7.41 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 11,994.7 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 187,735.45 181,036.73 251,800 251,000
รวมงบดําเนินงาน 4,181,722.09 5,384,967.75 5,532,276 6,100,187

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 6,000 0 0 % 0

1.พัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 60,000

1.พัดลมติดผนัง 0 0 60,000 -100 % 0

2.เก้าอี้พนักพิงสูง 0 4,000 0 0 % 0

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก 0 0 0 100 % 25,000

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก 0 0 25,000 -100 % 0

3.ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 0 0 0 100 % 25,500

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขา
เหล็ก 

77,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมไอเย็น 38,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรศัศน์ LED สมาร์ททีวี ขนาด 55 
นิ้ว

35,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 49,500 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 63,960 0 0 % 0

4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1(28หน้า/นาที)

0 35,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

1.จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

0 0 100,000 -100 % 0

1.จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 151,000 166,560 185,000 210,500
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ  

149,500 0 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหาร
สวนตําบลทรายขาว 

0 0 35,400 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,500 0 35,400 0
รวมงบลงทุน 300,500 166,560 220,400 210,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โรงเรียนบ้านโป่งแดง 0 0 0 100 % 512,400

2.โรงเรียนรองธารวิทยา 0 0 0 100 % 639,000

โรงเรียนบ้านโป่งแดง 400,056 424,261 568,000 -100 % 0

โรงเรียนรองธารวิทยา 480,860 596,680 728,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 880,916 1,020,941 1,296,000 1,151,400
รวมงบเงินอุดหนุน 880,916 1,020,941 1,296,000 1,151,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,503,919.65 15,344,697.85 17,885,380 18,985,183
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 0 0 0 100 % 170,000

2.อุดหนุนโรงเรียนรองธารวิทยา 0 0 0 100 % 125,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 70,000 95,000 180,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนรองธารวิทยา 105,000 105,000 105,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 175,000 200,000 285,000 295,000
รวมงบเงินอุดหนุน 175,000 200,000 285,000 295,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 175,000 200,000 285,000 295,000
รวมแผนงานการศึกษา 14,314,843.65 17,082,629.15 20,625,720 21,884,883

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 236,640 7.45 % 254,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 236,640 254,280
รวมงบบุคลากร 0 0 236,640 254,280
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาตอบแทนการสํารวจข้อมูลประชากร
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 12,000

คาตอบแทนการสํารวจข้อมูลประชากรสุนัข
และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

8,085 7,227 12,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 15,000

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 29,400 30,000 -100 % 0

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดตอในตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 150,000
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2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดตอในตําบลทรายขาว

0 857,200 200,000 -100 % 0

3.โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนองค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 7,150 50,000 -100 % 0

3.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร หรือ
ผู้สัมผัสอาหาร องค์การบริหารสวนตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 30,000

4.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร หรือ
ผู้สัมผัสอาหาร องค์การบริหารสวนตําบล
ทรายขาว

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอ
ในตําบลทรายขาว

181,083.8 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 189,168.8 900,977 322,000 207,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,070 72,270 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 70,070 72,270 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 259,238.8 973,247 566,000 451,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.เครื่องวัดความดันโลหิต 0 4,884 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,884 0 0
รวมงบลงทุน 0 4,884 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 
17 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 340,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 – 
17 ตําบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

340,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 17 
ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

0 72,400 340,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,000 72,400 340,000 340,000
รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 72,400 340,000 340,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 599,238.8 1,050,531 1,142,640 1,045,280
รวมแผนงานสาธารณสุข 599,238.8 1,050,531 1,142,640 1,045,280

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:23 หน้า : 42/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 533,700 865,440 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 36,750 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 169,560 223,840 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 7,140 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 703,260 1,133,170 0 0
รวมงบบุคลากร 703,260 1,133,170 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

200,300 13,100 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 200,300 63,100 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ 

0 730,713 0 0 % 0
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2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ 0 28,230 0 0 % 0

4.คาบํารุงการตรวจวิเคราะห์น้ําอุปโภค 
หรือบริโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0 18,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 673,913 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 2,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงการตรวจวิเคราะห์น้ําอุปโภคหรือ
บริโภค

32,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 35,690 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 711,413 812,633 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,998 50,000 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,690 79,820 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 70,069 133,007 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,731.4 58,757.7 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 0 3,220 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 366,488.4 424,804.7 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,278,201.4 1,300,537.7 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0 28,600 0 0 % 0

2.โต๊ะทํางานเข้ามุม 0 6,900 0 0 % 0

3.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 0 21,600 0 0 % 0

4.ตู้เก็บเอกสารแบบสามลิ้นชัก 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 56,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชน 700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแฟ้มสันกว้าง 13,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1.กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 34,000 0 0 % 0

1.ไม้สตาฟฟ์ 3,500 0 0 0 % 0

2.เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0 24,300 0 0 % 0

2.ล้อกลิ้งวัดระยะ 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 16,995 0 0 % 0

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,900 0 0 % 0
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3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 7,990 0 0 % 0

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 14,290 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเตาเผาขยะ 450,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 74,502.64 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 613,502.64 184,575 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

431,950 44,160 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 431,950 44,160 0 0
รวมงบลงทุน 1,045,452.64 228,735 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,026,914.04 2,662,442.7 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

4.คากอสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้าน
หนองตุ้ม หมูที่ 7  ตําบลทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

0 71,500 0 0 % 0

5.คากอสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

0 63,500 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.กอสร้างระบบกรองน้ําผิวดินประปาหมู
บ้าน บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7

0 0 0 100 % 700,000

1.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แมคาววัง หมูที่ 2

0 300,000 0 0 % 0

2.กอสร้างระบบกรองน้ําบาดาลประปาหมู
บ้าน บ้านทรายทอง หมูที่ 15

0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 435,000 0 1,050,000
รวมงบลงทุน 0 435,000 0 1,050,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 435,000 0 1,050,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,026,914.04 3,097,442.7 0 1,100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 336,360 5.89 % 356,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 125,190 41.34 % 176,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 461,550 533,100
รวมงบบุคลากร 0 0 461,550 533,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 20 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 7,100 35.21 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 57,100 69,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริมอาชีพในตําบลทรายขาว 0 0 0 100 % 50,000

1.โครงการสงเสริมอาชีพในตําบลทรายขาว 0 26,100 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลทราย
ขาว

36,240 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดตําบลทรายขาว

12,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 14,125 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,365 26,100 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 62,365 26,100 107,100 119,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว 0 0 0 100 % 50,000

1.อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว 0 0 50,000 -100 % 0

2.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านรอง
ธารใหม หมูที่ 9

0 0 20,000 -100 % 0

2.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านสมาน
มิตร หมูที่ 14 

0 40,000 0 0 % 0

2.อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 100,000

3.อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตําบลทรายขาว

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านรองธารกลาง 
หมูที่ 11 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย    

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลทรายขาว 80,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 40,000 170,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 40,000 170,000 150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 162,365 66,100 738,650 802,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 162,365 66,100 738,650 802,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

0 0 13,000 -100 % 0

1.โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

0 0 0 100 % 60,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

0 0 0 100 % 30,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

0 30,000 20,000 -100 % 0

3.โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบล
ทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด

0 79,820 0 0 % 0

3.โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว 0 0 600 -100 % 0

3.โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว 0 0 0 100 % 100,000
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4.โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด

0 0 0 100 % 170,000

4.โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด

0 0 147,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธารทอง 
– ทรายขาว ระดับประถมศึกษา 

59,910 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ตําบลทรายขาว ต้านยาเสพติด

95,155 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว 90,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 245,065 109,820 180,600 360,000
รวมงบดําเนินงาน 245,065 109,820 180,600 360,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 245,065 109,820 180,600 360,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตําบลทรายขาว

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 8,000

1.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 0 8,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว 0 0 0 100 % 270,000

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว 0 265,000 270,000 -100 % 0

2.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน 0 0 0 100 % 5,000

2.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน 0 0 5,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว 243,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

1.อุดหนุนวัดแมคาววัง 0 0 10,000 -100 % 0

1.อุดหนุนวัดแมคาววัง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 243,000 265,000 293,000 293,000
รวมงบเงินอุดหนุน 243,000 265,000 293,000 293,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 243,000 265,000 313,000 293,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 488,065 374,820 493,600 653,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,271,730 10.61 % 1,406,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,650 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 787,440 2.46 % 806,796
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,270 9.09 % 78,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,184,090 2,334,276
รวมงบบุคลากร 0 0 2,184,090 2,334,276

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 162,000 122,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 925,000

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0 0 796,900 -100 % 0
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2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 30,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 70,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 0 100 % 20,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,176,900 1,095,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 101,000 0 % 101,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 2,000 0 % 2,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 803,000 773,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,141,900 1,990,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 0 0 0 100 % 5,400

1.โต๊ะทํางานเข้ามุม 0 0 14,000 -100 % 0

2.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 0 0 5,400 -100 % 0

3.เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง 0 0 7,000 -100 % 0

4.เครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้สาย 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.รถจักรยานยนต์(ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา)

0 0 51,600 -100 % 0

2.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีชองวางหลังคนขับ 0 0 715,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.เครื่องเจาะคอนกรีต 0 0 20,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 55,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

2.เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.สวานไฟฟ้า 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 0 44,000 -100 % 0

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 0 100 % 2,400

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

2.อุปกรณ์กระจายสัณญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 100 % 5,400

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หริอ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 1,017,884

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 970,700 1,031,084
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รวมงบลงทุน 0 0 970,700 1,031,084
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,296,690 5,355,360

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยผลอาสิน (คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้านสันทราย หมูที่ 1

0 0 0 100 % 300,000

1.คากอสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมห้อง
น้ํา บ้านสันทราย หมูที่ 1 

0 0 360,000 -100 % 0

10.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร หมูที่ 14

0 0 0 100 % 317,000

11.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยู (แบบปิด) พร้อมเทขยายไหล
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทวี หมูที่ 
16

0 0 0 100 % 340,000

2.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม
คาววัง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 300,000

2.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้านหนองผักจิก หมูที่ 4 

0 0 300,000 -100 % 0
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3.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) บ้านรองธาร หมูที่ 3

0 0 0 100 % 390,000

3.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้านห้วยทรายขาว หมูที่ 
5 

0 0 300,000 -100 % 0

4.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองผักจิก หมูที่ 4

0 0 0 100 % 300,000

4.คากอสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู
บ้าน บ้านทาฮอ หมูที่ 6  

0 0 370,000 -100 % 0

5.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) พร้อมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดงหมูที่ 8

0 0 0 100 % 300,000

5.คากอสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การ
เรียนรู้ประจําหมูบ้าน) บ้านโป่งแดง หมูที่ 8

0 0 380,000 -100 % 0

6.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) บ้านรองธารใหม หมูที่ 9

0 0 0 100 % 300,000

6.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
รวมไทย หมูที่ 13

0 0 300,000 -100 % 0

7.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) บ้านรองธารกลาง หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 300,000

7.คากอสร้างฝายน้ําล้น บ้านดงลาน หมูที่ 
17

0 0 300,000 -100 % 0
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8.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่งแดงใหม หมูที่ 
12

0 0 0 100 % 300,000

8.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร หมูที่ 14 ตําบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา หมูที่ 18 ตําบลสันกลาง อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

0 0 400,000 -100 % 0

9.กอสร้างแนวกั้นตลิ่งพัง บ้านรวมไทย หมู
ที่ 13

0 0 0 100 % 300,000

9.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
รองธาร หมูที่ 3 ตําบลทรายขาว เชื่อมบ้าง
ปางสา หมูที่ 18 ตําบลสันกลาง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

0 0 400,000 -100 % 0

กอสร้างขยายไหลทาง บ้านรองธารใหม หมู
ที่ 9 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทรายทอง หมูที่ 15 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย 

287,200 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย 

286,300 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันทราย หมูที่ 1 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

223,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย 

286,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Box Culvert)  บ้านรองธาร 
หมูที่ 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

184,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านสันต้นมวง 
หมูที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

200,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขยายไหลทาง บ้านรองธาร หมูที่ 9 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

284,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันต้นมวง หมูที่ 10 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย

299,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมูที่ 17 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

293,900 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรองธาร หมูที่ 3 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

246,100 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรองธารกลาง หมูที่ 
11 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

295,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตรูป
ตัววี บ้านสันทราย หมูที่ 1 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย 

84,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  บ้านโป่งแดง
ใหม หมูที่ 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย 

298,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านทาฮอ หมู
ที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

292,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านห้วยทราย
ขาว หมูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

297,900 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบปิด) บ้านโป่งแดง 
หมูที่ 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

113,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําโรงเรียนองค์การ
บริหารสวนตําบลทรายขาว (บ้านทาฮอ) 
บ้านทาฮอ หมูที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย 

249,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา คสล.พร้อม
บอพัก คสล. บ้านรองธารใหม หมูที่ 9 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

57,200 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแนวกั้นกันตลิ่งพัง 
บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย   

88,300 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
บ้านโป่งแดง หมูที่ 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย 

190,700 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้าน
หนองผักจิก หมูที่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย 

199,800 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักและขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมคาววัง หมูที่ 2(ม
.2 เชื่อม ม.5) ตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

199,400 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.คากอสร้างประปาหมูบ้าน(หอถังสูง) บ้าน
ทรายทอง หมูที่ 15

0 0 434,000 -100 % 0

3.คาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค 
บริโภค โรงเรียนองค์การบริหารสวนตําบล
ทรายขาว (บ้านทาฮอ) ชนิด ARTIFICIAL 
GRAVEL PACK

0 0 270,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.ตอเติมห้องเก็บของหมูบ้าน บ้านห้วย
ทรายขาว หมูที่ 5

0 0 0 100 % 200,000

10.คาปรับปรุงห้องกิจการสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลทรายขาว 

0 0 150,000 -100 % 0

2.คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านรอง
ธาร หมูที่ 3

0 0 300,000 -100 % 0

2.คาปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมู
บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมูที่ 5

0 0 0 100 % 100,000

3.ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาฮอ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 300,000
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3.คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองตุ้ม หมูที่ 7

0 0 300,000 -100 % 0

4.คาปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านสันต้นมวง หมูที่ 10

0 0 300,000 -100 % 0

4.ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันต้นมวง หมูที่  10

0 0 0 100 % 300,000

5.กอสร้างฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรองธารกลาง หมูที่ 11 

0 0 300,000 -100 % 0

5.ตอเติมอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู
บ้าน บ้านดงลาน หมูที่ 17

0 0 0 100 % 300,000

6.คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านโป่ง
แดงใหม หมูที่ 12

0 0 300,000 -100 % 0

7.กอสร้างฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมูที่ 14

0 0 200,000 -100 % 0

8.คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านโป่ง
ทวี หมูที่ 16

0 0 300,000 -100 % 0

9.คาปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมู
บ้าน บ้านสมานมิตร หมูที่ 14 

0 0 100,000 -100 % 0

ขุดสระน้ํา เพื่อผลิตน้ําประปา บ้านแมคาว
วัง หมูที่ 2 ตําบลทรายขาว

0 0 300,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0 0 0 100 % 20,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,963,200 0 6,684,000 4,667,000
รวมงบลงทุน 4,963,200 0 6,684,000 4,667,000

รวมงานก่อสร้าง 4,963,200 0 6,684,000 4,667,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,963,200 0 11,980,690 10,022,360

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 30,000

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบล
ทรายขาว    0 0 30,000 -100 % 0

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
ทรายขาว

0 0 30,000 -100 % 0

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 60,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 7,350 9,590 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 7,350 9,590 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 7,350 9,590 70,000 70,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 7,350 9,590 70,000 70,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 20,000

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 4,250 20,000 -100 % 0

2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 8,970 30,000 -100 % 0

2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 30,000

3.โครงการคลองสวยน้ําใส 0 113,596 150,000 -100 % 0
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4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปิด)

0 0 51,500 -100 % 0

โครงการ รักป่า รักน้ํา รักษาแผนดิน 9,150 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,150 126,816 251,500 50,000
รวมงบดําเนินงาน 9,150 126,816 251,500 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปิด) 0 0 0 100 % 50,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการคลองสวย น้ําใส 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 9,150 126,816 251,500 250,000
รวมแผนงานการเกษตร 16,500 136,406 321,500 320,000

รวมทุกแผนงาน 61,485,351.7 60,569,348.24 79,000,000 81,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,227,006 บาท
งบกลาง รวม 27,227,006 บาท

งบกลาง รวม 27,227,006 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันด้วย ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รวมถึงแก้ไขเพิ่ม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตราร้อย
ละ 0.20 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.- บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,184,000 บาท

เพื่อจายเป็นการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 - 69
 ป จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ป จะได้รับ 700
 บาท อายุ 80 - 89 ป จะได้รับ 800 บาท และ อายุ 90 ปขึ้นไป
จะได้รับ 1,000 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 21,184,000
บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 กันยายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563     
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,128,000 บาท

เพื่อจายเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง โดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อการขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาวแล้ว โดยคนพิการ มีอายุ 18 ปขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563) ตั้งจายไว้ป็นเงินจํานวน 4,128,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 กันยายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้กับผู้ป่วยเอดส
ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู ยาก
จน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทตอเดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 กันยายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
    

เงินสํารองจาย จํานวน 671,026 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเรงดวนหรือไม
สามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประเภทใด ประเภท
หนึ่งและที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าสําหรับชวยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ทันตอเหตุการณ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจายหรือ
เพื่อชวยเหลือและป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน และปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสวนรวมในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจายจาก
เงินประเภทนี้ ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ คาซอมวัสดุ คาซอม
ครุภัณฑ ดําเนินการ หรือจายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 671,026.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดัง
นี้ 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
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ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565     

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 24,000 บาท
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เพื่อตั้งงบประมาณกรณีชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ(ช.ค.บ.)และ
เงินชวยพิเศษ 3 เทา ของ ช.ค.บ. โดยยกเว้นรายการเงิน ช.ค.บ
.ตําแหนงครูบํานาญ ที่เบิกจายจากเงินอุดหนุนบําเหน็จครู ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 24,000.-บาท 
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่16) พ.ศ.2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.5/ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558     
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 549,980 บาท

เพื่อสงสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยไมต้องนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุด
หนุน มารวมคํานวณ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 549,980
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563     
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทราย
ขาว สําหรับเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0711 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2562    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
งบประมาณสมทบไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 250,000.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554      
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2561
-ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑการคัด
เลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
     
    
"     
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท 
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายเงิน ชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความ
ตาย  พ.ศ.2560
-หนังสือสํานักงาน กจ กท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560     
     

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจายเงิน ชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความ
ตาย  พ.ศ.2560
-หนังสือสํานักงาน กจ กท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,956,603 บาท

งบบุคลากร รวม 6,787,828 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ได้แก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 21,120
 บาท เป็นเงินจํานวน 253,440 บาท 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน คนละ 11,610
 บาท เป็นเงินจํานวน 278,640 บาท
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 532,080.-บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผู้บริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ให้แก นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้ 
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 1,900.-บาท เป็นเงินจํานวน 22,800.-บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน คนละ 950.-บาท ตอเดือน เป็นเงิน
จํานวน 22,800.-บาท
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 45,600.-บาท     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ให้แก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 1,900.- บาท เป็นเงินจํานวน 22,800.- บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน คนละ 950 บาท ตอเดือน เป็นเงิน
จํานวน 22,800.- บาท
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 45,600.- บาท    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,560
.-บาท เป็นเงินจํานวน 90,720.-บาท 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,610.- บาท เป็น
เงินจํานวน 139,320.- บาท                     
2. คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,500
.- บาท เป็นเงินจํานวน 114,000.-  บาท                     
3. คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,560.- บาท เป็น
เงินจํานวน 90,720.- บาท                 
4. คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 คน คนละ 7,560
.- บาทตอเดือน เป็นเงินจํานวน 1,360,800.-  บาท        
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 1,704,840.- บาท   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,368,988 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,042,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่ว
ไป นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใน
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว รวมอัตราวาง ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ
 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 3,042,640.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการสวนตําบล หรือ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 84,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับ ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 168,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 978,348 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง สํานักปลัด รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 978,348.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 2
 ตําแหนง 2 อัตรา ได้แก พนักงานขับรถยนต  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 2
 ตําแหนง 6 อัตรา ได้แก ตําแหนง คนงานทั่วไป 4
 อัตรา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา 
โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว  ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก พนักงานขับรถยนต 
2. พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 2
 ตําแหนง 6 อัตตรา ได้แก คนงานทั่วไป 4 อัตรา และพนักงานขับ
รถยนต 2 อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 96,000
.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทางประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 3,431,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 526,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
1.1 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน  คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท
1.2 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท  
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/7536
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัด ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2555     

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัด ตลอดจนผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 144,000
.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 62,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 62,800.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน    
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ค่าใช้สอย รวม 2,035,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวินิฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาจ้างเหมาราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง รวมถึงคาจ้าง
เหมาบริการอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานัก
ปลัด จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน และคา
จ้างปรับปรุงโดเมนเนม (domain name) เวปไซด(website) ของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 800,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ ของผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้ชวย
ปฏิบัติราชการของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว เชน คาธรรมเนียมศาล คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ ตาง ๆ
 เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับประชา
สัมพันธ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ รวมถึงคาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการกอสร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 90,000.-บาท  ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

4.คาจัดทําประกันภัยรถราชการสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยรถของสวน
ราชการสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 60,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
-หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552   
-หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคมคม 2564  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการของสํานักปลัด โดยมีรายการ ดัง
ตอไปนี้ 
1.การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการประชุม ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
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ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน  ดังนี้ 
   1.1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน 
   1.2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตาง ๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
   1.3.การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
จัดตั้งขึ้น
   1.4.การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
   1.5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   1.6.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
   1.7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้เบิกจายคารับรอง ประเภท
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมประชุมและ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เชน คาเชาห้อง
ประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม เป็นต้น ได้เทาที่จาย
จริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป็นสําคัญ 
3.คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ฯลฯ เพื่อสําหรับวาง ณ อนุสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ ในนามของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตามความจําเป็น เหมาะสม
และประหยัด  
รวมตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 110,000.-บาท โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง สํานักปลัด และผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 150,000.-บาท  โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     

2.คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ

จํานวน 35,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:56 หน้า : 23/195



เพื่อตั้งจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ และการลง
ประชามติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบ
วาระ ยุบสภากรณีแทนตําแหนงวาง กรณีคณะกรรมการการเลือก
ตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม จัดตั้งหมูบ้านใหม และกรณีอื่น ๆ
 เชน คาจัดพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาประชา
สัมพันธ คาแบบพิมพ คาแบบพิมพในการเลือกตั้ง คาบัตรเลือก
ตั้ง คาฝกอบรม ฯลฯ คาจ้างเหมาและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 35,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2556 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3992 ลง
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/ 7536
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
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3.โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานจ้าง ผู้นําหมูบ้าน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นําหมูบ้าน ฯลฯ
 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน องคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว สําหรับ ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว กํานัน ผู้ใหญบ้าน คณะกรรมการหมูบ้าน ปราชญชาว
บ้าน กลุมสตรีแมบ้าน กลุมอาชีพตาง ๆ พนักงานสวนตําบลทราย
ขาว พนักงานจ้าง ฯลฯ  เชน คาใช้จายในจัดการฝกอบรมฯ คาใช้
จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาอาหาร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาที่
พัก คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 126 ข้อที่ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2549 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:56 หน้า : 25/195



4.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่  เชน  คา
อาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ แผนพับและเอกสารประกอบการดําเนินการ
โครงการฯ  ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 126 ข้อที่ 3 ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2549 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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5.โครงการฝกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในชีวิต
ประจําวัน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ แผนพับและเอกสารประกอบการฝกอบรม ฯลฯ ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) ขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 11 ข้อที่ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564    
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6.โครงการฝกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริตภาครัฐ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ แผนพับ
และเอกสารประกอบการฝกอบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 127 ข้อที่ 5 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564   
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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7.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาแผนพับและเอกสารประกอบการฝก
อบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 126 ข้อที่ 2 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

8.โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “โตไปไมโกง เยาวชนตําบล
ทรายขาว โปรงใส ”

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “โตไปไม
โกง เยาวชนตําบลทรายขาว โปรงใส” เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาแผนพับและเอกสารประกอบการฝก
อบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 127 ข้อที่ 6 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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9.คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ ผู้บริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ สํานักปลัด ที่มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ รวมถึงคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคคลเข้ารับการฝก
อบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฯลฯ ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดัง
นี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่น ๆ อันเป็นทรัพยสินขององครการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค ซองเอกสาร ตลับ
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟวส ไมลคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
 วัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
"     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพ
ลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุอุปรณประกอบและ
อะไหล ได้แก เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช้กับรถ
จักรยานยนต รถยนต เครื่องพนหมอกควัน และเครื่องตัด
หญ้า หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หรือน้ํามันที่ใช้ในกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่อง
จักรจากสวนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 250,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด
 ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 5,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
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จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ
บันทึก (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้นเราเตอร (Router)หรือ
รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ อาคาร สถานที่
ในความควบคุมดูแล หรือทรัพยสินของ องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว รวมถึงคากระแสไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุ
ขัดข้องและคาไฟฟ้าค้างจาย ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 250,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3
/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เพื่อใช้
สําหรับติดตอทางราชการทั่วไป การติดตอประสานงานในภารกิจ
ตาง ๆ ของทุกสวนราชการเป็นประจํา และที่มีความจําเป็นเรง
ดวนที่จะต้องติดตอในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000-บาท โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาสงธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิส (GFMIS) สําหรับ
ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 50,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวม
ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส(1ครั้งตอป) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 70,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING และคาเชาโดเมนเนม
 (domain name)  พร้อมปรับปรุงเวปไซด ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 5,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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งบลงทุน รวม 1,651,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,651,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้มหนัง จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง จํานวน 2 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะขนาดไมน้อยกวา 60 x 71 x 112 เซนติเมตร เป็น
เก้าอี้ทํางานผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น รูปแบบ
ภูมิฐานโยกเอนพร้อมกันทั้งตัว เท้าแขนเน้นดีไซนสามารถนั่งทํา
งานนานๆ โดยไมเมื่อยล้า ขาฐานกว้าง 5 แฉก โครงสร้างแข็ง
แรง และปลอดภัย ราคาตัวละ 7,000.-บาท ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 14,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด       

2.โต๊ะคอมพิวเตอร 2 ลิ้นชัก จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร 2 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตัว โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด 120 X 60 X 75 เซนติเมตร ราคาตัว
ละ 4,000.-บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 8,000.-บาท โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด 

3.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 21,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 80 - 81 ข้อ 10.6 ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 43,000.-บาท

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:56 หน้า : 41/195



4.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับการประชุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับการประชุมห้อง
กิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ประกอบด้วย
1.โต๊ะประชุม มีชองลอดสายไฟเพื่อตอไฟ พร้อมปลั๊กไฟ แบบหน้า
โต๊ะเรียบ มีคานเหล็กรับใต้โต๊ะ แข็งแรง ทนทาน ขนาด
โต๊ะ กว้าง120 เซนติเมตร ยาว 480 เซนติเมตร สูง 75
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว 
2.เก้าอี้ประชุมแบบมีพนักพิง หุ้มเบาะหนัง ปรับสูงต่ําได้ ปรับเอน
ได้ จํานวน 20 ตัว 
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท  
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมตากวา 
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนตสูงสุดไมตากวา 110 กิโลวัตต

จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมตากวา 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนตสูงสุดไมตา
กวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน ราคา 1,120,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1)เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณตามมาตรฐาน
2)มีประตูด้านหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
3)มีตู้เก็บทอ บรรจุก๊ําซไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
4)มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวน
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว ออกจาก
ที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ํา
5)มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต
พร้อมอุปกรณตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
 (1)เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 (2)ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
 (3)เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต
 (4)เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 (5)ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 (6)ชุดเฝือกลม
 (7)ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอก๊าซ
 (8)อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
 (9)เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 (10)ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 224 ข้อที่ 1
 โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้าที่ 75 ข้อ
ที่ 8.7 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,120,000.-บาท
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1.ชุดเครื่องเสียงสําหรับการประชุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับการประชุมห้องกิจการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ประกอบด้วย
1.เครื่องผสมสัญญาณเสียง (16 ชาแนล) พร้อมแอมป์ขยาย
เสียง จํานวน 1 ชุด
2.ชุดลําโพงติดผนัง จํานวน 6 ตัว 
3.ไมลโครโฟนสําหรับประชุม (แบบไร้สาย) จํานวน 8 ตัว 
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท

2.ลําโพงอเนกประสงคแบบมีล้อลาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายนเป็นคาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงคแบบมีล้อ
ลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมลโครโฟน และแอมป์ขยายใน
ตัว  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท  
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 35,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ 70 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อื่น ๆ
6) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
7) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
โดยดําเนินการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้าที่ 63 ข้อ
ที่ 5.4  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 35,000.-บาท

ครุภัณฑโรงงาน

1.เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ จํานวน 4
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000.-บาท มีคุณลักษณะโดยสังเขป ดัง
นี้ 
เครื่องยนต : 2 จังหวะ
ขนาดลูกสูบ : 51.7 ซีซี
กําลังเครื่อง : 1.5 กิโลวัตต / 2.04 แรงม้า
ความเร็วรอบ : 6500 รอบ/นาที
ปริมาณลม : 14.4 ลูกบาศกเมตร/นาที
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท โดย
มี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 8 ข้อที่ 12  ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 44,000.-บาท 
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2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000
.-บาท โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
โดยดําเนินการตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 20 ข้อที่ 42 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 8,000.-บาท
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3.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
โดยดําเนินการตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 4 ข้อที่ 6 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 17,000.-บาท

4.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 5 ข้อที่ 7 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 22,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมครุภัณฑ(ราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ  เพื่อ
ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 150,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

งบเงินอุดหนุน รวม 73,975 บาท
เงินอุดหนุน รวม 73,975 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 73,975 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการปกครองอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 12 โครงการ โดยมีรายการ ดังนี้
1.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 2,250.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 115 ข้อ1 
2.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีไหว้สาแมฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) หน้า 115 ข้อ 2  
3.โครงการกิจกรรมวันปยมหาราช งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 2,250.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
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2570) หน้า 115 ข้อ 3
4.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งบประมาณ
ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 3,125.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2566-2570) หน้า 115 ข้อ 4
5.โครงการจัดงานข้าวใหมปลามันและมหกรรมของดีอําเภอ
พาน ประจําป 2566 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 18,500
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 116
 ข้อ 5
6.โครงการจัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 25,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2566-2570) หน้า 116 ข้อ 6
7.โครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ งบประมาณตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 2,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้า 117 ข้อ 7
8.โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต(ป๋ใหม
เมือง) ประจําป พ.ศ.2566 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 3,300.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) หน้า 114 ข้อ 4
9.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพรระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2566
 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 3,300.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 117 ข้อ 8
10.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีทานหาแมฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) หน้า 117 ข้อ 9
11.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 6,250.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 118 ข้อ 10
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12.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และกิจกรรมวันแมแหง
ชาติ ประจําป 2566 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 5,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 118
 ข้อ 11
โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563    
    

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรและสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 12,000.-บาท     
    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 519,020 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวม
ถึง การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งในสํานักปลัด ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ
 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 402,720.- บาท  โดยดําเนินนการตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559 
     

งบดําเนินงาน รวม 116,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,300 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิเคระหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานัก
ปลัด ตลอดจนผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบ้าน
หรือคาเชาซื้อ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 48,000.-บาท  โดยดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานัก
ปลัด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 3,300.-บาท เป็นไปตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  
    

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตําบลทราย
ขาว

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตําบลทรายขาว เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ แผนพับและเอกสารประกอบการฝกอบรม ฯลฯ ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 130 ข้อที่ 2
 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 35,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564     
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2.โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ แผนพับและ
เอกสารประกอบการฝกอบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130 ข้อที่ 3 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564      
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,752,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,712,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,712,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,903,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้า
พนักงานการเงิน และบัญชีตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งในกอง
คลัง รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 1,903,000.- บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559  
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษให้กับผู้
อํานวยการกองคลัง  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท โดยดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม 2559 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 685,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง กองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558   ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่วไป 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 685,840.-บาท      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว  ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่วไป 
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 81,420.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทางประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558      
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งบดําเนินงาน รวม 983,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว คาตอบแทนกรรมการกําหนด
หลักเกณฑรางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2555     

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบลทรายขาว ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน กองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 120,000
.-บาท 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว กองคลัง ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 40,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน      

ค่าใช้สอย รวม 352,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 136,800 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง 
ใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง 
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา 
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวินิฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาถายเอกสาร คาเย็บ 

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นต้น และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่จํา 
เป็นในการดําเนินงานของ กองคลัง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ไม 
เกิน 12 เดือน และคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง เป็น 

ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 136,800.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564      
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2.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง กองคลัง มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เชน คา
ธรรมเนียมศาล  คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 5,000.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่ง
พิมพ ตาง เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชาสัมพันธ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ รวมถึงคาจ้างเหมาที่
มีลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการกอสร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการของกองคลัง โดยมีรายการดังตอ
ไปนี้ 
1.การประชุมราชการขององคกรปกครองสวงนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการประชุม ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน  ดังนี้ 
1.1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน 
1.2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
1.3.การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัด
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ตั้งขึ้น
1.4.การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
1.5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
1.6.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
1.7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้เบิกจายคารับรอง ประเภท
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมประชุมและ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เชน คาเชาห้อง
ประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม เป็นต้น ได้เทาที่จาย
จริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป็นสําคัญ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง กองคลัง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 50,000.-บาท โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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2.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านหลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 37,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาถายเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุ และ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ฯลฯ โดยปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 133 ข้อที่ 5 ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 37,400.-บาท  โดยการดําเนินการดังกลาว
เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว107 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม 2561      
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3.โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาถายเอกสาร คาวัสดุ และอุปกรณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ โดย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 131 ข้อที่ 2 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 6,000.-บาท  โดยการดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามแนว
ทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว107 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม 2561    
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4.โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560”

จํานวน 16,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาอาาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาถายเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม คาวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
โครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ โดยปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 131 ข้อที่ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 16,900
.-บาท  โดยการดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว107 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม 2561     

5.คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ กองคลัง ที่มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
และทรัพยสินอื่น ๆ อันเป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว ที่อยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของกอง
คลัง ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท
    

ค่าวัสดุ รวม 151,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กองคลัง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
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งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน ผแงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ วัสุดสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 60,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาตามท้อง
ตลาด โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,500
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ
บันทึก (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
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ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router)หรือ
รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 90,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     

งบลงทุน รวม 56,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300
.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
โดยดําเนินการตั้ซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 หน้าที่ 20 ข้อที่  43 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 12,600.-บาท
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2.เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาทโดย
มี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 8 ข้อที่ 12  ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 44,000.-บาท 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 458,240 บาท
งบบุคลากร รวม 360,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 360,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใน สํานักปลัด ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 360,240
.- บาท  โดยดําเนินนการตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559     

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน สํานักปลัด ตลอดจน
ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 48,000.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สํานักปลัด ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดัง
นี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,758,448 บาท

งบบุคลากร รวม 818,448 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 818,448 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 264,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใน สํานักปลัด โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 264,600.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,848 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก พนักงานจ้าง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน ได้แก ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้างตนามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก ผู้ชวย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับ
เพลิง และพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 481,848
.-บาท โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก ผู้ชวยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง  และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 72,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ให้แกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560      
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ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบ
แทนวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 โดยดําเนิน
การตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2560 
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2.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน
วิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 80,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ข้อที่ 4 โดยดําเนิน
การตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2560 
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3.โครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และ
นอกเทศกาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และนอกเทศกาล โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน กระบองไฟ เสื้อ
สะท้อนแสง เป็นต้น หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566
-2570) หน้าที่ 121 ข้อที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
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4.โครงการศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ตําบลทราย
ขาว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการของศูนยปฏิบัติการพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติดตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝกอบรม และวัสดุ
อุปกรณตางๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570
) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2563 
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5.โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 119 ข้อที่ 3 โดยดําเนิน
การตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2560 
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6.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบ
แทนวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 7 ข้อที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดัง
นี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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7.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และผู้ด้อยโอกาส 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเยียวยาชวยเหลือประชาชน และผู้
ด้อยโอากสในพื้นที่ตําบลทรายขาว ด้านสาธารณ
ภัย เชน วาตภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอื่น ๆ ฯลฯ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทันตอเหตุการณ หรือกรณี
ที่มีความจําเป็นต้องจายหรือเพื่อชวยเหลือและป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยสวนรวมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หรือกรณี
ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจายจากเงินประเภทนี้ ในการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ คาซอมวัสดุ คาซอมครุภัณฑ คาดํารงชีพพื้น
ฐาน หรือจายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 120 ข้อที่ 5 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดัง
นี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชา
ชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
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8.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจ้างเหมาบุคคล  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 6 ข้อที่ 1 โดยดําเนิน
การตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตชล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพ
ลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ  วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ได้แก เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ชุดนา
ฎศิลป์ ชุดดุริยางค ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 75,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก วาลวดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สาย
ดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า( เชน สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 20,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564     
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วัสดุจราจร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร(แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโค้ง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางชะลอ
ความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 70,000.-บาท โดยดําเนิน
การตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,604,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,443,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,443,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,063,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น กองการศึกษาฯ ในตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม เจ้า
พนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง ใน
กองการศึกษาฯ รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและ
การปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,063,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1
 มีนาคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล กองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 24,000.-บาท โดยดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับผู้ดํารงตําแหนง ผู้อํานวย
การกองการศึกษาฯ  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
 เมษายน 2559 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง กองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ และผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 272,700
.-บาท โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท โดยดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,067,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ  ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลว.15
 พฤษภาคม 2555      

คาเชาบ้าน จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบลตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 174,000.-บาทโดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล
ในกองการศึกษาฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 25,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน     

ค่าใช้สอย รวม 418,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวินิฉัยโรค คาทําหมันสัตว และคาจ้างเหมาบริการอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานของกองการศึกษาฯ จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 108,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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2.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน คา
ธรรมเนียมศาล คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 5,000.-บาท ดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่ง
พิมพ ตาง เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชาสัมพันธ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ รวมถึงคาจ้างเหมาที่
มีลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการกอสร้าง ฯลฯ กองการ
ศึกษาฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ กองการศึกษาฯ โดยมี
รายการ ดังตอไปนี้ 
1.การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการประชุม ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน  ดังนี้ 
   1.1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน 
   1.2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตาง ๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้อง
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ถิ่น 
   1.3.การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
จัดตั้งขึ้น
1.4.การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
   1.5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   1.6.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
   1.7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้เบิกจายคารับรอง ประเภท
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมประชุมและ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เชน คาเชาห้อง
ประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม เป็นต้น ได้เทาที่จาย
จริง ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป็นสําคัญ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
     

2.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการศึกษาดู
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เชน จ้างเหมาบริการรถ
สําหรับเดินทาง คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม คาวัสดุ อุกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 111 ข้อที่ 7 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
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3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน จ้างเหมาบริการรถสําหรับเดิน
ทาง คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุ อุกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 108 ข้อที่ 8 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561

4.คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษาฯ ที่มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 45,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง รักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่น ๆ อันเป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563     

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
 วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
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เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค ซองเอกสาร ตลับ
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 70,000.-บาท โดยดําเนินการปตามแนวทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองการ
ศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอดวัด
ไข้)  ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สาย
ยาง ลูกนยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 70,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษาฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
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เติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้น
เปลือง เชน อุปกรณ
บันทึก (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router)หรือ
รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก หุน
เพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก(สไลเดอรพลาสติก) เบาะ
ยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง(กระดานดํา) แปลงลบกระดาน
ดํา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.โต๊ะทํางาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน 5 ฟุต ขนาด กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 77 เซนติเมตร สูง 7
5 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 15,000.-บาท โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท

2.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีพนัก
พิง จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ขนาดไมน้อยกวา 68 x 64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้
ด้วยระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําหุมหนัง ขาฐาน
กว้าง 5 แฉก โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 27,000.-บาท 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท โดรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 4 ข้อที่ 6 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 17,000.-บาท
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2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000
.-บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 20 ข้อที่ 42 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,985,183 บาท
งบบุคลากร รวม 11,523,096 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,523,096 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7,636,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู การรับโอน การ
เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวม
ถึงการเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 7,636,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.เงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู โรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว (บ้านทาฮอ) ประกอบด้วย ตําแหนงผู้อํานวย
การโรงเรียน ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 และครูผู้ชวย 
2.เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครูผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ครู คศ.3 ครู คศ.2 ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว 
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1
 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับผู้ดํารงตําแหนง ผู้อํานวย
การโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) และ
ตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 410,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
 เมษายน 2559 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/พนักงานครู ตําแหนงผู้
อํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ)  ตําหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะครู
ชํานาญการ  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 700,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
 เมษายน 2559 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
     

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:57 หน้า : 108/195



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,638,764 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครู จํานวน 6 อัตรา ตําแหนง พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้ง
ไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นจํานวนเงิน 1,558,332.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง
คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 อัตรา ได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายไว้เป็นจํานวนเงิน 254,280.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 6 อัตรา ได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นจํานวนเงิน 826,152.-บาท
รวมตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 2,638,764.-บาท โดยดําเนิน
การตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2558      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 138,332 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง กอง
การศึกษาฯ โดยมีรายการดังตอไปนี้ 
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นจํานวนเงิน 24,000.-บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่การ
เงิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป (นักการ
ภารโรง) จํานวน 1 อัตรา ได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นจํานวน
เงิน 33,420.-บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 6 อัตรา ได้
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นจํานวนเงิน 80,912.-บาท
รวมตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 138,332.-บาท โดยดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 6,100,187 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน  คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ ตั้ง
จายไว้รเป็นเงินจํานวน 6,200.-บาทโดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว กองการศึกษา ครู บุลการทางการศึกษา โรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2555
     

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการครูในสังกัดกองการ
ศึกษาฯ โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท โดยดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 70,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 3,621,242 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาวินิฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาจ้างเหมาราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง รวมถึงคาจ้าง
เหมาบริการอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตาง ๆ จํานวน 5
 อัตรา ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 600,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทางหนังสือ
กรกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564     

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ ของพนักงานครู ข้าราชการ
ครู ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว เชน คาธรรมเนียมศาล คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000
.-บาท ดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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3.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่ง
พิมพ ตาง เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชาสัมพันธ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ รวมถึงคาจ้างเหมาที่
มีลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการกอสร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาสําหรับ ข้า
ราชการครู พนักงานจ้างของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 80,000
.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     
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2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ แขงขันทักษะทางวิชาการนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับภาค
เหนือ/ระดับประเทศ เชน คาจ้างเหมารถโดยสาร คาอาหาร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายเป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 110 ข้อที่ 2
  โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     

3.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ/ประเทศ เชน คาจ้าง
เหมาบริการรถประจําทาง คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน 50,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 110 ข้อที่ 3
โดยดําเนินการตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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4.โครงการลูกเสือเทิดไท้องคราชันย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการลูกเสือเทิดไท้องค
ราชันย เชน คาจ้างเหมาบริการรถประจําทาง คาอาหาร อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 110 ข้อที่ 4 โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     

5.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,661,242 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีคาใช้จาย  ดังนี้
5.1 คาใช้จายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน                                                    
เพื่อจายเป็นคาอินเตอร
เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
โรงเรียนละ 9,600.-บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi 
โรงเรียนละ 7,200.-บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 16,800
.-บาท 
5.2 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(คาจัดการเรียนการสอน รายหัว) 
     (1) รายหัว ระดับอุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน , ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน , ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน 
     (2) รายหัวสวนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา คน
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ละ 250/ภาคเรียน , *โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนัก
เรียน 120 คนลงมาได้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ , ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาเรียน *โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมาได้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ
     ตั้งจายตามแนวทางหนังสือตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 466,650
.- บาท
5.3 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือเรียน) 
      ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200/ป    
      ระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น (1).ประถมศึกษาปที่ 1 คน
ละ 656.25 บาท/ป , (2).ประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 649.95
 บาท/ป , (3).ประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ป , (4
).ประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ป , (5).ประถมศึกษาป
ที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ป , (6).ประถมศึกษาปที่ 6 คน
ละ 858.90 บาท/ป 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จําแนกเป็น (1).มัธยมศึกษาปที่ 1
 คนละ 808.20 บาท/ป , (2).มัธยมศึกษาปที่ 2 คนละ 920.85
 บาท/ป , (3).มัธยมศึกษาปที่ 3 คนละ 996.45 บาท/ป  
      ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 185,887.- บาท
5.4 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณการเรียน) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 100 บาท/ภาคเรียน , ระดับประถมศึกษา คนละ 195
 บาท/ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210
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 บาท/ภาคเรียน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 85,240
.- บาท 
5.5 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนักเรียน) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 100 บาท/ภาคเรียน , ระดับประถมศึกษา คนละ 195
 บาท/ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210
 บาท/ภาคเรียน  ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 81,500
.- บาท
5.6 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ระดับ
อนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน , ระดับประถม
ศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คน
ละ 440 บาท/ภาคเรียน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 117,529
.- บาท
5.7 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ตั้งจายตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบล(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 120,000.-บาท
5.8 คาอาหารกลางวันโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว(บ้านทาฮอ) เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) คนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบล(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 588,000.- บาท
5.9 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน  632,835.- บาท
5.10 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อจาย
เป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 213,282.-บาท
5.11 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
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สําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน  24,000.-บาท
5.12 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 35,670.-บาท
5.13 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 39,975.-บาท
5.14 คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 430
 บาท/ป ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 53,874.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
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เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 6 ข้อที่ 1 ตั้งจายไว้เป็น
เงินทั้งสิ้น จํานวน 2,661,242 บาท โดยดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

6.คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ พนักงานครู ข้า
ราชการครู ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ที่มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 90,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

ค่าวัสดุ รวม 2,131,745 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟวส ไมลคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
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วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,041,745 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน อาหารเสริมนม ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 3 แหง โรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) และโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่ตําบลทราย
ขาว จํานวน 3 แหง ในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ระดับ
ที่ 1 - 6 ในอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ตั้งจายไว้เป็น
เงิน จํานวน 2,041,745.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
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สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก ไม้
ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ สําหรับการปรับปรุงซอมแซม พัฒนา
ภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน และการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว และโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง แก๊สหุง
ต้ม ถาน น้ํามันจารบี น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช้กับรถ
จักรยานยนต รถยนตของ อบต. เครื่องพนหมอกควัน และเครื่อง
ตัดหญ้าของ อบต.หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการาบริหารสวนตํายบลทรายขาว และ
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) หรือ
น้ํามันที่ใช้ในกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสวนราชการ
อื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร กองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผา
นไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
รอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชื่อก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ได้แก หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
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วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก หวง
ยาง ไม้ตีปงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนสิส เชื่อกกระโดด ดาบสอง
มือ ตระกร้าหวายแชรบอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม
น้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตระกร้อ เสาตาขาย
วอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแขง
ขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ตาขายกีฬา เชน ตาขายตระกร้อ วอลเลยบอล เป็น
ต้น ลูกปงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร
บอล แผนโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 251,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาทโดยดําเนินการตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  โทรสาร และเหมารวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ซึ่งบริการและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ สําหรับ
โรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯสําหรับโรงเรียนอบต.ทรายขาวและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จายใน
การบริการอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 210,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.พัดลมติดผนัง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน  40
 ตัว ราคาตัวละ 1,500.-บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 60,000
.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อใช้สําหรับกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทรายขาวทุกแหง โดยคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว  
2) มาตรฐาน มอก.934-2533
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 60,000
.-บาท 
     

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบ
กระจก จํานวน  5 หลัง ราคาหลังละ 5,000.-บาท โดยมี มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไมน้อยกวา ความกว้าง 40
 เซนติเมตร ยาว 145 เซ็นติเมตร ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน  25,000 บาท 
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3.ชั้นวางแฟ้มเอกสาร จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสารโครงสร้าง
เหล็ก จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 8,500.-บาท โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้ 
1.ขนาด กว้าง 99.2 เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 176
 เซนติเมตร 
2.มีชองเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4 ชั้น รวมชองเก็บแฟ้ม
เอกสาร จํานวน 40 ชอง 
3.มีล้อ จํานวน 4 ล้อ สามรารถเคลื่อนที่ได้ 
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 25,500
.-บาท 

ครุภัณฑสนาม

1.จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย พร้อมประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณเครื่องเลนอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เชนโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,151,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,151,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โรงเรียนบ้านโป่งแดง จํานวน 512,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา (สพฐ.) ในตําบลทรายขาว 
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง
แดง อัตราคนละ 21 บาทจํานวน 200 วัน  โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 512,400.- บาท
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2.โรงเรียนรองธารวิทยา จํานวน 639,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา (สพฐ.) ในตําบลทรายขาว 
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบ้านรองธาร
วิทยา อัตราคนละ 21 บาทจํานวน 200 วัน  โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 639,000.- บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 295,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 295,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ
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1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโป่งแดง เพื่อดําเนินการตาม
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว จํานวน 4 โครงการ  ดังนี้ 
1.โครงการเสริมสร้างอาชีพตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 107 ข้อ 1 
2.โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ เชิงสร้างสรรค ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 35,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 5 ข้อ 1   
3.โครงการเข้าคายฝกทักษะด้านกีฬาของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 111 ข้อ 6
4.โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ของโรงเรียนบ้านโป่ง
แดง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 70,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 111 ข้อ 9
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 170,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.อุดหนุนโรงเรียนรองธารวิทยา จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านรองธาร เพื่อดําเนินการตาม
โครงการ ตาง ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว จํานวน 6 โครงการ ดังนี้   
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 107
 ข้อ 3
2.โครงการสร้างรายได้ระหวางเรียน ของโรงเรียนรองธาร
วิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว  หน้าที่ 107 ข้อ 2  
3.โครงการเข้าคายอบรมเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดของ
โรงเรียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 109 ข้อ 10
4.โครงการเข้าคายฝกทักษะด้านกีฬาของโรงเรียนรองธาร
วิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 111 ข้อ 6
5.เพื่ออุดหนุนโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากโรงเรียน สูบ้าน สู
ชุมชน ของโรงเรียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 98 ข้อ 3
6.เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างรายได้ระหวางเรียนด้วยธุกรกิจ เบเก
อรี่ ของโรงเรียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 107 ข้อ 4
ตั้งจายไว้เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 125,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,045,280 บาท

งบบุคลากร รวม 254,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 254,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 254,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญ
งาน ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งในสํานักปลัด ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 254,280
.- บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559     
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งบดําเนินงาน รวม 451,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับ
คําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 144,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในาการฝกอบรม
และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 207,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาตอบแทนการสํารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวและการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและชึ้นทะเบียบสัตว (สํารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ)  หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 12,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1  มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
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ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตวตําบลทรายขาว และ
ดําเนินการทําหมันสัตวเพื่อคุมจํานวนประชากรสัตวในพื้นที่ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 122 ข้อที่ 3
โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1  มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอในตําบลทรายขาว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดตอตางๆในตําบลทรายขาว เชน การป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาป้ายรณรงค คาน้ํายาเคมี คาวิทยากร คา
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาน้ํามันสําหรับเครื่องพนหมอก
ควัน คาวัสดุการแพทยที่จําเป็นตอการดําเนินงานโครงการหรือคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 150,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570
) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 2 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

3.โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร หรือผู้สัมผัสอาหาร องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอบรมผู้ประกอบ
การอาหาร หรือผู้สัมผัสอาหาร องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว  โดยมีรายละเอียดคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 124 ข้อที่ 7 โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของงบ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
 วัสดุคงทน ได้แก เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอดวัดไข้)  ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก  สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) วัคซีน(ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารีฯลฯ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 17 ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ตําบลทรายขาว หมูบ้านละ 20,000 บาท โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม และคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 340,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ
.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,050,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,050,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,050,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.กอสร้างระบบกรองน้ําผิวดินประปาหมูบ้าน บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7 จํานวน 700,000 บาท

เพื่อกอสร้างระบบกรองน้ําผิวดินประปาหมูบ้าน บ้านหนองตุ้ม หมู
ที่ 7 ปริมาณงาน ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง(ตอกเข็ม) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากร
น้ํา เลขที่ 1141005 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 64 ข้อที่ 49 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 700,000.-บาท 

2.กอสร้างระบบกรองน้ําบาดาลประปาหมูบ้าน บ้านทรายทอง หมูที่ 
15

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อกอสร้างระบบกรองน้ําบาดาลประปาหมูบ้าน บ้านทราย
ทอง หมูที่ 15 ปริมาณงาน ระบบกรองน้ํา
บาดาล ขนาด 2.5 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง บนถังน้ําใส
ขนาด 14 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานกองพัฒนาน้ําสะอาด กรมโยธาธิ
การ เลขที่ 1222002 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 4 ข้อ
ที่ 8 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 350,000.-บาท 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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1.โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  โดยมีราย
ละเอียดคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566
-2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 97 ข้อที่ 1
 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของงบ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 802,700 บาท

งบบุคลากร รวม 533,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวม
ถึง การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ ตามที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง สํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 356,160
.- บาท  โดยดําเนินนการตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 176,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวย
พนักงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 176,940
.-บาท 
โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 119,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,600 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ตลอดจนผู้มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 60,000.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 9,600.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริมอาชีพในตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกลุมอาชีพในตําบล
ทรายขาว ให้แก กลุมแมบ้าน กลุมผู้สูงอายุ กลุมผู้ด้อย
โอกาส ฯลฯ ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2561     
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทราย
ขาว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลทรายขาว โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 11
 ข้อที่ 1 
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563    
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2.อุดหนุนศูนยการเรียนรู้และสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตําบลทราย
ขาว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนยการเรียนรู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตําบลทรายขาว ในการดําเนินการตามโครงการสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ การดําเนินการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น และดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลทรายขาว โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ
 วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 3  
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธารทอง – ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา โดยมีคาใช้จาย เชน คา
ตอบแทนคณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตางๆ หรือวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 110 ข้อ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 60,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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2.โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลทรายขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว ในการจัดการแขงขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ตําบลทรายขาว โดยเป็นคาใช้จาย เชน คาตอบแทนกรรมการ คา
วัสดุกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตางๆ หรือ
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 112 ข้อ 12 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     

3.โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการวันเด็กตําบลทราย
ขาว โดยมีคาใช้จาย เชน อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ คาจ้างเหมา จัด
เตรียมสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 9 ข้อ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงิน จํานวน 100,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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4.โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตําบลทรายขาว 
ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน ตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.จัดแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตําบลทราย
ขาว ต้านภัยยาเสพติด โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทน
กรรมการ คาจ้าเหมาจัดเตรียมสถานที่ จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่อง
เสียง คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ
 หรือวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 150,000.-บาท 
2.คาใช้จายในการสนับสนุนและจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในระดับตาง ๆ โดยมีคาใช้จาย เชน คาจ้างเหมารถในการรับสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน คาวัสดุ อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 112 ข้อ 4 รวมตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 170,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 293,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 293,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 293,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง (หกเป็งลองฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง) งบประมาณ
ตั้งไว้ 8,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 113 ข้อที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563   
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว ดําเนินการ
จัดโครงการสืบประเพณีวัฒนธรรมตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้
จาย เชน คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 113 ข้อ 3 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 270,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน ดําเนิน
การจัดโครงการขวงวัฒนธรรมอําเภอพาน โดยมีคาใช้จาย เชน คา
จ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570
) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 7 ข้อ 1 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 5,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

1.อุดหนุนวัดแมคาววัง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดแมคาววัง ดําเนินการจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีคาใช้จาย เชน คาจ้างเหมาจัด
ทําสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 4  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,355,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,334,276 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,334,276 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,406,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับปรุงอัตราเงินเดือนรวมถึง
การเบิกเงินตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายวาด้วยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง วิศวกร
โยธา นายชางโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ตามที่ได้รับการบรรจุแตง
ตั้งใน กองชาง รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและ
การปรับปรุงแผนอัตรากําลังอื่น ๆ คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,406,640.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับ ผู้อํานวยการกองชาง โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 42,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 806,796 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง กองชาง รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานและการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 806,796.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 2
 ตําแหนง 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และผู้
ชวยนายชางโยธา 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต
โดยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 78,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว  ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 2
 ตําแหนง 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และผู้
ชวยนายชางโยธา 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา ได้แก คนงานทั่วไป  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 78,840
.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทางประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558     

งบดําเนินงาน รวม 1,990,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง กองชาง ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท  โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2555
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านสําหรับพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ตลอดจนผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบ้านหรือคาเชาซื้อ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 72,000
.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลกองชาง  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,095,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 925,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําแผนที่ภาษี คาบริการกําจัด
ปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน เป็นต้น และคา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีทําเองที่จําเป็นในการดําเนินงานของกอง
ชาง  จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 925,000.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564     

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง กองชาง มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เชน คาธรรมเนียม
ศาล คารางวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน คาบํารุงการตรวจ
วิเคราะหน้ําอุปโภคหรือบริโภค คาตอใบอนุญาตบอบาดาลที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ฯลฯ
 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 70,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่ง
พิมพ ตาง เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชาสัมพันธ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ รวมถึงคาจ้างเหมาที่
มีลักษณะจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นการกอสร้าง ฯลฯ กอง
ชาง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง กองชาง ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2.คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ กง
อชาง ที่มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

ค่าวัสดุ รวม 773,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค ซองเอกสาร ตลับ
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
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บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 80,000.-บาท
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
 วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชัก
ฟวส ไมลคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับ
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สัญญาณ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือหรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
 วัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะอบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนว
ทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
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ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ สําหรับการปรับปรุงซอมแซม พัฒนา
ภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน และการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว และโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  กองชาง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตชล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ  วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สานไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเตา น้ํามัน
เครื่อง แก๊สหุงต้ม ถาน น้ํามันจารบี น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่
ใช้กับรถจักรยานยนต รถยนตของ อบต. เครื่องพนหมอก
ควัน และเครื่องตัดหญ้าของ อบต.หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของ อบต. หรือน้ํามันที่ใช้ในกรณีขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรจากสวนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 101,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยโดย เพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอดวัดไข้) ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก  สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สาย
ยาง ลูกนยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 2,000.-บาท
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อวงถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดี
โอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ
บันทึก (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router)หรือ
รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
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/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ กองชาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสาย
โทรศัพท ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

งบลงทุน รวม 1,031,084 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,031,084 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง จํานวน 5,400 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะขนาดไมน้อย
กวา 68 x 64 x 95 - 105 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําหุมหนัง ขาฐาน
กว้าง 5 แฉก โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 5,400.-บาท    

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
 ชอง ราคาเครื่องละ 2,400.-บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 16
 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 2,400.-บาท 
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2.อุปกรณกระจายสัณญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัณญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,400.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อยางน้อย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็น
อยางน้อย
โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 17 ข้อที่ 35 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 5,400.-บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,017,884 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมครุภัณฑ(ราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม รวมถึง
ทรัพยขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ที่ชํารุดเสีย
หาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ถนนสาธารณ
ประโยชน ระบบประปาหมูบ้าน ไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ระบบ
เสียงตามสายหมูบ้านที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 1,017,884.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง ดัง
นี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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งานก่อสร้าง รวม 4,667,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,667,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,667,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบปด) บ้านสัน
ทราย หมูที่ 1

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู(แบบปด) บ้านสันทราย หมูที่ 1 เส้นทาง ซอย 4 ปริมาณ
งาน รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 26 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 109.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ข-30)ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 48 ข้อที่ 2 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท  
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10.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมูที่ 14 จํานวน 317,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมาน
มิตร หมูที่ 14 จํานวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 (ซอยบ้านนายแดง หล้าเที่ยง) ปริมาณงาน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 340.00
 ตารางเมตร 
เส้นทางที่ 2 (ซอยบ้านนายยุทธนา) ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 96.00 ตารางเมตร 
เส้นทางที่ 3 (ซอยบ้านนางบัวแก้ว ศรีกุลณา) ปริมาณงาน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 102.00
 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลข
ที่ ทถ.-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 79 ข้อที่ 95 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 317,000.-บาท

11.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) 
พร้อมเทขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทวี หมูที่ 16

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (แบบปด) พร้อมเทขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง
ทวี หมูที่ 16 เส้นทาง ซอย 1 ปริมาณงาน รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 15 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 98.00 เมตร พร้อมเทขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ
.-5-301(ชนิด ข-30) , ทถ.-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2566-2570) เพิ้มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 4 ข้อที่ 9 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 340,000.-บาท  
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2.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมคาววัง หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมคาว
วัง หมูที่ 2 เส้นทาง พื้นที่การเกษตร(ซอย 4) ปริมาณงาน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไมน้อยกวา 508.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-204 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ข้อที่ 8 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท 

3.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) บ้าน
รองธาร หมูที่ 3

จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู(แบบปด) บ้านรองธาร หมูที่ 3 เส้นทาง ซอย 2 ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก
เฉลี่ยไมน้อยกวา 0.30 เมตร ยาว 123.00 เมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 41 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 164.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ก-30) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ข้อที่ 13 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 390,000.-บาท  

4.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักจิก หมูที่ 4 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผัก
จิก หมูที่ 4 เส้นทาง ทางเข้าหนองปลิง ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไมน้อยกวา 504.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-204 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55  ข้อที่ 24 ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท
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5.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) พร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดงหมูที่ 8

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (แบบปด) พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง
หมูที่ 8 เส้นทาง ซอย7 ปริมาณงาน รางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 28 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 102.00 เมตร พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไมน้อยกวา 78.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ก
-30) , ทถ.-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 67 ข้อที่ 59 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท  

6.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) บ้าน
รองธารใหม หมูที่ 9

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (แบบปด) บ้านรองธารใหม หมูที่ 9 เส้น
ทาง ซอย4 ซอย3 ปริมาณงาน รางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.30 เมตร ยาว 97.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 23 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 120.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ก-30) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ข้อที่ 68 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท  
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7.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) บ้าน
รองธารกลาง หมูที่ 11

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (แบบปด) บ้านรองธารกลาง หมูที่ 11 เส้นทาง เข้าโรงเรียนรอง
ธารวิทยา ซอย 7  ปริมาณงาน รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.30 เมตร ยาว 99.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 22 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 121.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ก-30) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ข้อที่ 76 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท  

8.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบปด) 
บ้านโป่งแดงใหม หมูที่ 12

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู (แบบปด) บ้านโป่งแดงใหม หมูที่ 12 เส้นทาง ซอย 1 เชื่อมเส้น
ทางบ้านทรายทอง หมูที่ 15  ปริมาณงาน รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไมน้อย
กวา 0.30 เมตร ยาว 93.00 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อย
กวา 0.30 เมตร จํานวน 37 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
กวา 130.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301(ชนิด ก-30) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 3 ข้อที่ 5 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท  
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9.กอสร้างแนวกั้นตลิ่งพัง บ้านรวมไทย หมูที่ 13 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อกอสร้างแนวกั้นตลิ่งพัง บ้านรวมไทย หมูที่ 13 เส้นทางลํา
เหมืองในหมูบ้าน ปริมาณงาน แนวกั้นตลิ่งพัง ความยาวไมน้อย
กวา 20.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบเลขที่ ทข.013/2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 3 ข้อ
ที่ 6 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.ตอเติมห้องเก็บของหมูบ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมห้องเก็บของหมูบ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู
ที่ 5 ขนาดปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 32.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข005/2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 2 ข้อที่ 2 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000.-บาท 

2.คาปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบ้าน บ้านห้วยทรายขาว 
หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสียงตามสายประจําหมูบ้าน บ้านห้วย
ทรายขาว หมูที่ 5 เชน ปรับปรุงแอมป์ขยายเสียง ระบบสง
สัญญาณ ระบบขยายเสียง อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
แบบประมาณการราคาขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 57 ข้อที่ 30 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท 

3.ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทาฮอ หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทา
ฮอ หมูที่ 6 เส้นทาง ซอย 9 (ทางเข้าวัดทาฮอ) ปริมาณงาน เท
คอนกรีตขยายไหลทาง หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมไมน้อย
กวา 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-204 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59 ข้อที่ 38 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท 
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4.ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านสันต้นมวง หมูที่  10 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านสัน
ต้นมวง หมูที่ 10 สายทาง ซอย1 (ชวงกิโลเมตร
ที่ 0+130 - 0+250) ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไมน้อยกวา 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7201 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 3 ข้อที่ 4 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท 

5.ตอเติมอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านดงลาน หมูที่ 17 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านดง
ลาน หมูที่ 17 ขนาดปริมาณ
งาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 48.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.017/2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ข้อที่ 120 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) สําหรับคา
กอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท 

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:57 หน้า : 190/195



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบลทรายขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 4 ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม รวม
ถึงคาใช้จายในการศึกษาดูงานด้านการเกษตรนอกพื้นที่ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 1 ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท  โดยดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วัสดุคง
ทน ได้แก เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผา
นไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแก
รวรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชื่อก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ได้แก หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ โดยดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
ถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 –2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 2 โดยดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  

2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ เชน คา
วิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 –2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1 โดยดําเนินการตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปด) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปด) เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําทวมขังในพื้นที่ตําบลทรายขาว โดยจ้างเหมาขุดหลุม
ธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปด) จัดซื้อหินกรวด จัดซื้อทอพีวีซี และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 102 ข้อ
ที่ 6 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท  

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคลองสวยน้ําใส เชน คาจ้าง
เหมารถขุดตีนตะขาบ(แม็คโคร)พร้อมคนขับ คาวัสดุน้ํามันเชื้อ
เพลิงสําหรับดําเนินการตามโครงการ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ โดยดําเนินการตามประมาณการราคาองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 150,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566 –2570) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3 โดยดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,184,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,128,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 671,026

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

549,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

24,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

250,000

เงินชวยพิเศษ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,184,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,128,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 671,026

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

549,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

24,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

250,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,704,840

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,708,600 264,600 8,699,000 254,280 356,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 452,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,664,188 481,848 2,911,464 176,940
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,704,840

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,406,640 16,689,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 704,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 806,796 6,041,236
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

177,420 72,000 180,332

เงินวิทยฐานะ 700,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

610,000 200,000 6,200 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 20,000

คาเชาบ้าน 360,000 184,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

156,100 95,000 9,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

936,800 708,000

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 105,000 15,000

3.คาโฆษณา และเผย
แพรขาวสาร

110,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

78,840 508,592

เงินวิทยฐานะ 700,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

960,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 80,000

คาเชาบ้าน 72,000 676,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 280,700

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

925,000 2,569,800

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ 70,000 190,000

3.คาโฆษณา และเผย
แพรขาวสาร

20,000 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการสวนตาง ๆ ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1 คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000 110,000

1.โครงการจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนชุมชน
ตําบลทรายขาว

35,000

2.คาใช้จายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น 
ๆ และการลงประชามติ

35,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการสวนตาง ๆ ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1 คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000 200,000

1.โครงการจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนชุมชน
ตําบลทรายขาว

35,000

2.คาใช้จายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น 
ๆ และการลงประชามติ

35,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:27 หน้า : 8/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน

30,000

2.โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

37,400

3.โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง 
ผู้นําหมูบ้าน ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติ
งาน องค์การบริหาร
สวนตําบลทรายขาว

300,000

3.โครงการรับชําระภาษี
นอกสถานที่ องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน

30,000

2.โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนด้าน
หลักสูตรภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

37,400

3.โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง 
ผู้นําหมูบ้าน ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติ
งาน องค์การบริหาร
สวนตําบลทรายขาว

300,000

3.โครงการรับชําระภาษี
นอกสถานที่ องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560”

16,900

4.โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

10,000

5.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

50,000

5.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยว
กับกฏหมายที่ใช้ในชีวิต
ประจําวัน

20,000

6.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ

20,000

7.โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560”

16,900

4.โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

10,000

5.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

50,000

5.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยว
กับกฏหมายที่ใช้ในชีวิต
ประจําวัน

20,000

6.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ

20,000

7.โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร องค์การ
บริหารสวนตําบลทราย
ขาว

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการ สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม “โตไปไม
โกง เยาวชนตําบลทราย
ขาว โปรงใส ”

20,000

9.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 10,000

1.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

2.โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

80,000

3.โครงการลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ และ
นอกเทศกาล

30,000

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด ตําบลทราย
ขาว

20,000

5.โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8.โครงการ สร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม “โตไปไม
โกง เยาวชนตําบลทราย
ขาว โปรงใส ”

20,000

9.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000

1.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

2.โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

80,000

3.โครงการลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ และ
นอกเทศกาล

30,000

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด ตําบลทราย
ขาว

20,000

5.โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

50,000

7.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติ และผู้ด้อยโอกาส 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

300,000

8.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

15,000

3.คาโฆษณาและเผย
แพรขาวสาร

10,000

2.โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับ
ประเทศ

100,000

2.โครงการศึกษาดู
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:27 หน้า : 15/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

50,000

7.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติ และผู้ด้อยโอกาส 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

300,000

8.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

15,000

3.คาโฆษณาและเผย
แพรขาวสาร

10,000

2.โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ/ระดับ
ประเทศ

100,000

2.โครงการศึกษาดู
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

50,000

3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

4.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

45,000

4.โครงการลูกเสือเทิด
ไท้องค์ราชันย์

20,000

5.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

2,661,242

6.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

90,000

1.คาตอบแทนการ
สํารวจข้อมูลประชากร
สุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

12,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

50,000

3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

4.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

45,000

4.โครงการลูกเสือเทิด
ไท้องค์ราชันย์

20,000

5.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

2,661,242

6.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

90,000

1.คาตอบแทนการ
สํารวจข้อมูลประชากร
สุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

12,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดตอ
ในตําบลทรายขาว

150,000

3.โครงการอบรมผู้
ประกอบการอาหาร 
หรือผู้สัมผัสอาหาร 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

30,000

1.โครงการคัดแยกขยะ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

50,000

1.โครงการสงเสริม
อาชีพในตําบลทรายขาว

50,000

1.โครงการแขงขันกีฬา
กลุมเครือขาย ธารทอง 
– ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

60,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลทรายขาว

30,000

3.โครงการวันเด็กตําบล
ทรายขาว

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดตอ
ในตําบลทรายขาว

150,000

3.โครงการอบรมผู้
ประกอบการอาหาร 
หรือผู้สัมผัสอาหาร 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

30,000

1.โครงการคัดแยกขยะ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

50,000

1.โครงการสงเสริม
อาชีพในตําบลทรายขาว

50,000

1.โครงการแขงขันกีฬา
กลุมเครือขาย ธารทอง 
– ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

60,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลทรายขาว

30,000

3.โครงการวันเด็กตําบล
ทรายขาว

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

4.โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบลทราย
ขาว ต้านภัยยาเสพติด

170,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตําบลทรายขาว

1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลทราย
ขาว

2.โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 2,111,745

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 251,500 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

4.โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบลทราย
ขาว ต้านภัยยาเสพติด

170,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

40,000 40,000

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตําบลทรายขาว

30,000 30,000

1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000 20,000

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลทราย
ขาว

30,000 30,000

2.โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 220,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 2,171,745

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,000 362,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 70,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000 100,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุการศึกษา 100,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 340,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 70,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 230,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,000 172,000

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุการศึกษา 100,000

วัสดุสํารวจ 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 51,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้ม
หนัง

14,000

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
ลิ้นชัก

8,000

3.เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

43,000

4.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
สําหรับการประชุม

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

1.รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมตากวา 
2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมตา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,120,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ชุดเครื่องเสียงสําหรับ
การประชุม

100,000

2.ลําโพงอเนกประสงค์
แบบมีล้อลาก

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.เก้าอี้ผู้บริหารแบบหุ้ม
หนัง

14,000

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
ลิ้นชัก

8,000

3.เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

43,000

4.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
สําหรับการประชุม

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

1.รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมตากวา 
2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมตา
กวา 110 กิโลวัตต์

1,120,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ชุดเครื่องเสียงสําหรับ
การประชุม

100,000

2.ลําโพงอเนกประสงค์
แบบมีล้อลาก

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

35,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.เครื่องเป่าลม เป่า
ใบไม้

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

1.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

12,600

2.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

35,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.เครื่องเป่าลม เป่า
ใบไม้

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

1.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

12,600

2.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

1.โต๊ะทํางาน 30,000

1.พัดลมติดผนัง 60,000

2.เก้าอี้ทํางานแบบมี
พนักพิง

27,000

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อน
แบบกระจก

25,000

3.ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 25,500

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

ครุภัณฑ์สนาม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

3.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

1.โต๊ะทํางาน 30,000

1.พัดลมติดผนัง 60,000

2.เก้าอี้ทํางานแบบมี
พนักพิง

27,000

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อน
แบบกระจก

25,000

3.ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 25,500

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

ครุภัณฑ์สนาม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

100,000

1.เก้าอี้ทํางานแบบมี
พนักพิง

1.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

2.อุปกรณ์กระจายสัณ
ญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.กอสร้างระบบกรองน้ํา
ผิวดินประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7

700,000

2.กอสร้างระบบกรองน้ํา
บาดาลประปาหมูบ้าน 
บ้านทรายทอง หมูที่ 15

350,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

100,000

1.เก้าอี้ทํางานแบบมี
พนักพิง

5,400 5,400

1.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

2,400 2,400

2.อุปกรณ์กระจายสัณ
ญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

5,400 5,400

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,017,884 1,017,884

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.กอสร้างระบบกรองน้ํา
ผิวดินประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7

700,000

2.กอสร้างระบบกรองน้ํา
บาดาลประปาหมูบ้าน 
บ้านทรายทอง หมูที่ 15

350,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้านสัน
ทราย หมูที่ 1

10.กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสมานมิตร หมูที่ 14

11.กอสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) พร้อม
เทขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งทวี หมูที่ 16

2.กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมคาว
วัง หมูที่ 2

3.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธาร หมูที่ 3

4.กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ผักจิก หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้านสัน
ทราย หมูที่ 1

300,000 300,000

10.กอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสมานมิตร หมูที่ 14

317,000 317,000

11.กอสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปิด) พร้อม
เทขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งทวี หมูที่ 16

340,000 340,000

2.กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมคาว
วัง หมูที่ 2

300,000 300,000

3.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธาร หมูที่ 3

390,000 390,000

4.กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ผักจิก หมูที่ 4

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) พร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง
หมูที่ 8

6.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธารใหม หมูที่ 9

7.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธารกลาง หมูที่ 11

8.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่ง
แดงใหม หมูที่ 12

9.กอสร้างแนวกั้นตลิ่ง
พัง บ้านรวมไทย หมูที่ 
13

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) พร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง
หมูที่ 8

300,000 300,000

6.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธารใหม หมูที่ 9

300,000 300,000

7.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านรอง
ธารกลาง หมูที่ 11

300,000 300,000

8.กอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่ง
แดงใหม หมูที่ 12

300,000 300,000

9.กอสร้างแนวกั้นตลิ่ง
พัง บ้านรวมไทย หมูที่ 
13

300,000 300,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.ตอเติมห้องเก็บของ
หมูบ้าน บ้านห้วยทราย
ขาว หมูที่ 5

2.คาปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายประจําหมูบ้าน 
บ้านห้วยทรายขาว หมูที่ 
5

3.ขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาฮอ หมูที่ 6

4.ปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน
สันต้นมวง หมูที่  10

5.ตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู
บ้าน บ้านดงลาน หมูที่ 
17

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

1.กอสร้างธนาคารน้ําใต้
ดิน(ระบบปิด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.ตอเติมห้องเก็บของ
หมูบ้าน บ้านห้วยทราย
ขาว หมูที่ 5

200,000 200,000

2.คาปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายประจําหมูบ้าน 
บ้านห้วยทรายขาว หมูที่ 
5

100,000 100,000

3.ขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาฮอ หมูที่ 6

300,000 300,000

4.ปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน
สันต้นมวง หมูที่  10

300,000 300,000

5.ตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู
บ้าน บ้านดงลาน หมูที่ 
17

300,000 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

20,000 20,000

1.กอสร้างธนาคารน้ําใต้
ดิน(ระบบปิด)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการคลองสวย 
น้ําใส

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพาน

73,975

1.โรงเรียนบ้านโป่งแดง 512,400

1.อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดง

170,000

2.โรงเรียนรองธารวิทยา 639,000

2.อุดหนุนโรงเรียนรอง
ธารวิทยา

125,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1 - 17 ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

340,000

1.อุดหนุนกลุมพัฒนา
สตรีตําบลทรายขาว

50,000

2.อุดหนุนศูนย์การเรียน
รู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตําบลทราย
ขาว

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการคลองสวย 
น้ําใส

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอพาน

73,975

1.โรงเรียนบ้านโป่งแดง 512,400

1.อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดง

170,000

2.โรงเรียนรองธารวิทยา 639,000

2.อุดหนุนโรงเรียนรอง
ธารวิทยา

125,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1 - 17 ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

340,000

1.อุดหนุนกลุมพัฒนา
สตรีตําบลทรายขาว

50,000

2.อุดหนุนศูนย์การเรียน
รู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตําบลทราย
ขาว

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

8,000

1.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลทราย
ขาว

270,000

2.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพาน

5,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

1.อุดหนุนวัดแมคาววัง 10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการ จัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

12,000

รวม 27,227,006 16,686,323 1,758,448 21,884,883 1,045,280 1,100,000 802,700 653,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

8,000

1.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลทราย
ขาว

270,000

2.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพาน

5,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

1.อุดหนุนวัดแมคาววัง 10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการ จัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

12,000

รวม 10,022,360 320,000 81,500,000
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