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จ านวนเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,923,200 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 86,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนตาแหน่งเลขานุการนายก อตัราเดือนละ 7,200 บาท/เดือน

รวม 12 เดือน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลรอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสมาชกิองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557(สานกังานปลดั)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

1.เงนิคา่ตอบแทนพเิศษตาแหน่ง นายก อบต. อตัราเดือนละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12 

เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท

2.เงนิคา่ตอบแทนพเิศษตาแหน่ง รองนายกอบต.อตัราเดือนละ 880 บาท/เดือน รวม 12 

เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลรอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสมาชกิองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557(สานกังานปลดั)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

1.เงนิคา่ตอบแทนประจ าแหน่ง นายก อบต. อตัราเดือนละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12 

เดือน เป็นเงนิ 21,000บาท

2.เงนิคา่ตอบแทนประจ าแหน่ง รองนายก อบต. อตัราเดือนละ880 บาท/เดือน รวม 12 

เดือน เป็นเงนิ 21,120.-บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลรอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลสมาชกิองค์การบรหิารสว่นตาบล เลขานุการนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลและเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557(

สานกังานปลดั)

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

1.เงนิคา่ตอบแทนรายเดือน นายกอบต.อตัราเดือนละ 20,400 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 

เป็นเงนิ 244,800.-บาท

2.เงนิคา่ตอบแทนรายเดือน รองนายกอบต.อตัราเดือนละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 

เดือน เป็นเงนิ 269,280.-บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลรอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลสมาชกิองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลและเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557(

ส านกังานปลดั)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบบุคลากร 7,436,320 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 10,814,070 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว

อ าเภอ พาน   จงัหวดัเชียงราย
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เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลทีไ่ดร้บัสทิธเิบกิจา่ยคา่เช่าบา้นตาม

ระเบยีบ  มท.วา่ดว้ยคา่เช่าบา้น ฯ (ส านกังานปลดั)

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสว่นต าบล  และ

พนกังานจา้งในสว่นส านกังานปลดั (ส านกังานปลดั)

คา่เช่าบา้น 180,000 บาท

1.คา่ใช้จา่ยการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งฯ  ต ัง้ไว้ 20,000.- บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้ง คา่เบีย้ประชุม คา่พาหนะของคณะ

กรรมการฯ  (ส านกังานปลดั)

2.คา่ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ต ัง้ไว้ 10,000.-บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้งตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 3456 ลงวนัที ่ 18 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 (ส านกังานปลดั)

3.คา่ตอบแทนเป็นเงนิรางวลัการจบักุมตามพรบ.จราจรทางบก   ต ัง้ไว้  5,000  บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิรางวลัส าหรบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจบักุมผูก้ระท าความผดิตาม

พระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ส านกังานปลดั)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 285,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิประจ าต าแหน่ง ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล

(ส านกังานปลดั)

งบด าเนินงาน 3,161,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ท ั่วไป จ านวน 6 อตัรา ประกอบดว้ย ผูช้่วยจนท.ธุรการ 2อตัรา , ผูช้่วยเจา้หน้าทีป้่องกนั 

1 อตัรา, คนงานท ั่วไป 1 อตัรา  (ผูม้ทีกัษะ),พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา ผูช้่วยจนท.

พฒันาชุมชน 1 อตัรา(ส านกังานปลดั)

เงนิอืน่ๆ 67,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป 

จ านวน 6 อตัรา ประกอบดว้ย ผูช้่วยจนท.ธุรการ 2อตัรา , ผูช้่วยเจา้หน้าทีป้่องกนัฯ 1 

อตัรา, คนงานท ั่วไป 1 อตัรา  (ผูม้ทีกัษะ),พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา ผูช้่วยจนท.พฒันา

ชุมชน 1 อตัรา(ส านกังานปลดั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 137,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล รองปลดัอบต. หวัหน้า

ส านกัปลดั(ส านกังานปลดั)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 745,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ส านกังานปลดั

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการ (ส านกังานปลดั)

เงนิประจ าต าแหน่ง 151,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหพ้นกังานสว่นต าบล จ านวน 10 อตัรา ประกอบดว้ย ตาแหน่งปลดั

อบต. รองปลดัอบต. หวัหน้าสานกัปลดั นกัวชิาการตรวจสอบภายใน นกัจดัการงานท ั่วไป 

นกัวเิคราะห์ฯ นกัพฒันาชุมชน นกัทรพัยากรบคุคล เจา้พนกังานธุรการ เจา้พนกังาน

ป้องกนั ฯลฯ(สานกังานปลดั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 10,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,828,400 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 2,718,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาสภา ,สมาชกิสภา จาน

วน 33 อตัรา

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลรอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสมาชกิองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557(สานกังานปลดั)
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ของ สมาชกิสภา องค์การบรหิารสว่น

ต าบลทรายขาว (ส านกังานปลดั)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน เขา้รว่มกจิกรรม วนัส าคญัของราชการ วนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา   หรือประเพณีทอ้งถิน่ เช่น วนัปิยะมหาราช  วนัเฉลมิพระชนพรรษา 

และคา่ใช้จา่ยในรฐัพธีิ วนัเขา้พรรษ กจิกรรมงานตา่งๆ ฯลฯปรากฏในแผนพฒันาสามปี

อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 2 หน้า 

112 (ส านกังานปลดั)

คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ของ สมาชกิสภา องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

เช่น เป็นเบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่อบรม คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ของขา้ราชการ 

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิาร อบต. และของสมาชกิสภา อบต. ตลอดจนเจา้หน้าที่

ตา่ง ๆ ทีส่งักดั อบต.ทรายขาว  เช่น  ศูนย์  อปพร.ต าบลทรายขาว  ศูนย์ ศตส.ต าบล

ทรายขาว  ฯลฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง (ส านกังานปลดั)

คา่ใช้จา่ยในกจิกรรมวนัส าคญัทางราชการวนัส าคญัในพระพุทธศาสนาประเพณีทอ้งถิน่ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่า และปรบัปรุงเว็บไซด์ของ   อบต.ทรายขาว ใหเ้ป็นปจัจุบนั  ฯลฯ 

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนว

ทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 2 หน้า 135(ส านกังานปลดั)

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่เช่าและปรบัปรุงเว็บไซด์ของ อบต.ทรายขาว 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 100,000 บาท

1.คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล ต ัง้ไว้  50,000  

บาท                                                            

 เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล  หรือคณะบคุคล  ทีม่านเิทศงานตรวจงาน  

เยีย่มชมหรือทศันศกึษาดูงานของ  อบต.ทรายขาว (ส านกังานปลดั)

2.คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต ัง้ไว้ 

50,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบ 

หนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบั

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน

ฯ (ส านกังานปลดั)

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 956,000 บาท

1.คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ    

    1.1เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร ต าแหน่งคนงานท ั่วไปจ านวน 3 อตัราๆละ 9,000 

บาท จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไวจ้ านวน 324,000 บาท (ส านกังานปลดั)

  1.2เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมานกัการภารโรง พนกังานขบัรถ จ านวน 2 อตัรา ๆ ละ 

9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไวจ้ านวน 216,000 บาท (ส านกังานปลดั)

  1.3 เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา ผช.จนท.ธุรการ  ผช.พฒันาชุมชน จ านวน 2 อตัรา ๆ ละ 

9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไวจ้ านวน 216,000 บาท (ส านกังานปลดั)

  1.4 เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ  และการท าประกนัภยัรถยนต์   

รถจกัรยานยนต์ ของ อบต.ทรายขาว  ฯลฯ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 

0313.4/1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541  เรือ่งการเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้ไว้ 100,000 บาท  

2.คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 

     2.1เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง

วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆต ัง้ไว้ 100,000 บาท 

(ส านกังานปลดั)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิจา่ยไดต้าม

ระเบยีบ ฯ หรือหนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด(ส านกังานปลดั)

ค่าใช้สอย 2,076,000 บาท



หน้า : 1/1

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว และสถานทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว(ส านกังานปลดั)

คา่บรกิารโทรศพัท์ 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 320,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 250,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ซีด ีแผน่ดีวีด ีหวัพมิพ์ ตลบัผงหมกึ

เครือ่งพมิพ์ หมกึพมิพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์ 

โปรแกรม ฯลฯ(ส านกังานปลดั)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนั 2 ท ี ของรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์ 

รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ (ส านกังานปลดั)

วสัดุงานบา้นงานครวั 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น  ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ช้อน แกว้ กระจกเงา น ้ายา

ลา้งจาน น ้ายาท าความสะอาดพ้ืน มุง้ หมอน ผา้ป ูทีน่อน ผา้หม่ ฯลฯ(ส านกังานปลดั)

วสัดุส านกังาน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังานตา่ง ๆ ตลอดจนการบรกิารประชาชน  เช่น  จดัซ้ือ

กระดาษถา่ยเอกสาร  แฟ้ม  ปากกา  ดนิสอ  หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการ

ซ้ือ หรือจา้งพมิพ์ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชน และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและ

เกีย่วขอ้ง  ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของส านกังานปลดั  และหน่วยตรวจสอบภายใน ฯลฯ 

(ส านกังานปลดั)

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต(ิส านกังาน

ปลดั)

ค่าวสัดุ 480,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและเสรมิสรา้งความสามคัค ี

อาทเิช่น คา่อาหาร คา้ป้ายโครงการ หรือคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏในแผนพฒันา

สามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้52 

หน้า 137สานกังานปลดั)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการอบต.เคลือ่นที ่อาทเิช่น คา่วสัดุอปุกรณ์ในการจดังาน 

คา่จดัสถานที ่คา่เอกสาร หรืออืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว 

พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 61 หน้า 140(ส านกังาน

ปลดั)

โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและเสรมิสรา้งความสามคัคี 50,000 บาท

เพื่อ่ใช้จา่ยในการพฒันาประสทิธภิาพการท างาน ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น

ต าบลทรายขาว ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที ่6 แนว

ทางการพฒันาที ่3 ขอ้66 หน้า141

โครงการอบต.เคลือ่นที่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานต าบลทรายขาว  โดยใช้เป็นฐานขอ้มลูใน

การพฒันาต าบลทรายขาวปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 53 หน้า 137(สานกังานปลดั)

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานเจา้หน้าที ่อบต.ทรายขาว 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ของผูบ้รหิาร  พนกังาน พนกังานจา้ง 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว  ฯลฯ (ส านกังานปลดั)

โครงการจดัเก็บขอ้มลูเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 40,000 บาท

คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ของผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานจา้ง องค์การบรหิาร

สว่นต าบลทรายขาว
200,000 บาท
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จ านวนเงนิอดุหนุนสว่นราชการ 78,750 บาท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บาท

1.อดุหนุนอบต.ดอยงาม  ต ัง้ไว้ 20,000 บาท

โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์รวมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงรายปรากฏ

ในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการ

พฒันาที ่3 ขอ้ 62 หน้า 140(ส านกังานปลดั)

งบเงนิอุดหนุน 88,750 บาท

เงนิอุดหนุน 88,750 บาท

รายจา่ยอืน่ 12,000 บาท

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหา

หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้งจ านวน 12,000 บาท 

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจา้งทีป่รกึษาเพือ่วจิยั  ประเมนิผลหรือพฒันาระบบตา่ง ๆ  ของ  

อปท.(ส านกังานปลดั)

งบรายจ่ายอืน่ 12,000 บาท

รายจ่ายอืน่ 12,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บาท

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 16,000 บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้) ราคา 

16,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน

ไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 

1 TB หรือ ชนดิ

Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 100 GB จ านวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์

- มจีอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาด

ไมน้่อยกวา่

18.5 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

-โตะ๊และเกา้อีค้อมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 

2558 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่6 

แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 65 หน้า 141(ส านกังานปลดั)

ค่าครุภณัฑ์ 116,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้ระบบ  อนิเทอร์เน็ต รวมถงึอนิเทอร์เน็ต  การ์ดและ

คา่สือ่สารอืน่ๆ (ส านกังานปลดั)

งบลงทุน 116,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร(ส านกังาน

ปลดั)

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ โทรสาร และเหมารวมถงึคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดซ้ึง่บรกิารและ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการบรกิาร ของทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 

(ส านกังานปลดั)

คา่บรกิารไปรษณีย์ 20,000 บาท
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จ านวนรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 492,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิจา่ยไดต้าม

ระเบยีบฯหรือหนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด (กองคลงั)

ค่าใช้สอย 632,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  กองคลงัอบต.ทรายขาว(กองคลงั)

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 76,220 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง ฯลฯ

(กองคลงั)

คา่เช่าบา้น 15,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ฯลฯ(กองคลงั)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 131,220 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว ใหแ้กพ่นกังานจา้ง  ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บ

รายได ้(กองคลงั)

งบด าเนินงาน 843,220 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้ง   ต าแหน่ง  ผูช้่วยเจา้หน้าที่

จดัเก็บรายได(้กองคลงั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 11,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั(กองคลงั)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 148,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหพ้นกังานสว่นต าบล  กองคลงั  จ านวน  5  อตัรา ประกอบดว้ย   

ต าแหน่ง   ผูอ้ านวยการกองคลงั   นกัวชิาการเงนิและบญัชี    เจา้พนกังานการเงนิและ

บญัชี   นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้นกัวชิาการพสัด ุฯลฯ (กองคลงั)

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,443,800 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 1,242,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,353,020 บาท

งบบุคลากร 1,443,800 บาท

โครงการจดัท า/ทบทวนแผนพฒันาสามปี อบต.ทรายขาว และแผนชุมชนต าบลทรายขาว 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการตามโครงการจดัท า/ทบทวนแผนพฒันาสามปี แผนชุมชน 

แผนด าเนนิงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว อาทเิช่น คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร ป้าย

โครงการ จา้งเหมาส ารวจความคดิเห็นในการจดัท าแผน  วสัดุอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ

อืน่ ๆปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนว

ทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 1 หน้า 111(ส านกังานปลดั)

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

1.อดุหนุนอ าเภอพาน ต ัง้ไว้ 78,750 บาท

โครงการจดังานพธีิ งานประเพณี และวฒันธรรม ประจ าปี 2560 ปรากฏในแผนพฒันา

สามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 1 

หน้า 112(ส านกังานปลดั)
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 ชุด (งานการเงนิฯ ,

 งานจดัเก็บรายได)้
46,000 บาท

งบลงทุน 66,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 66,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เช่น แผน่ดสิก์  หวัพมิพ์  ตลบัผงหมกึ

เครือ่งพมิพ์  แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ

(กองคลงั)

วสัดุส านกังาน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดนิสอ และคา่ใช้จา่ย

อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  ฯลฯ(กองคลงั)

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ(กองคลงั)

ค่าวสัดุ 80,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจัา่ยตามโครงการพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได ้ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันา

ที ่3 ขอ้ 51 หน้า 136(กองคลงั)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ    ในการอบรม    สมัมนา ประชุม  

ของพนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้งทีป่ฏบิตังิานในสว่นการคลงั  คา่ธรรมเนียมตดิตอ่

ราชการ  เอกชน  และคา่บรกิารตา่ง ๆ (กองคลงั)

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได้ 50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ    ในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ฯลฯ (กองคลงั)

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

1. คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ ต ัง้ไวจ้ านวน 20,000 บาท        

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร    แบบแปลน  พมิพ์เขียวตา่ง ๆ และเขา้เลม่เอกสารรายงาน

ตา่ง ๆ   (กองคลงั)

2. คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ         ต ัง้ไวจ้ านวน 20,000 บาท              

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 

0313.4/1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่งการเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

3.คา่โฆษณาและเผยแพร ่                      

คา่จา้งเเพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง

วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ (กองคลงั) ต ัง้ไวจ้ านวน 

20,000 บาท

4.คา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานจา้ง ต าแหน่งผูช้่วยเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ผูช้่วยเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

ผูช้่วยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้จ านวน 4 อตัรา ๆละ 9,000 บาท  ต ัง้ไวจ้ านวน 432,000 

บาท (กองคลงั)
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-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ วสัดุเครือ่งแตง่กาย อาทเิช่น เสือ้ รองเทา้ ส าหรบัใช้ในการ

ปฏบิตังิานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว 

(ส านกังานปลดั)

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น ้ายาเคม ีวสัดุอปุกรณ์ทาง

การแพทย์   น ้ายาตา่งๆ สายยาง แอลกอฮอล์ ถงัออกซเิจน เวชภณัฑ ์เปลหามคนไข ้ลูก

ยาง และอืน่ๆ (ส านกังานปลดั)

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัจารบ ีของรถกูชี้พต าบลทรายขาว ฯลฯ 

(ส านกังานปลดั)

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ สญัญาณไฟกระพรบิ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่เพลา หวั

ทียน ไขควง กระจกโคง้มน   กรวยจราจรฯลฯ (ส านกังานปลดั)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บาท

ค่าวสัดุ 170,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เช่น ครุภณัฑ์

ส านกังาน ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง(กองคลงั)

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้)

จ านวน 2 ชุด ราคา 46,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน

(8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 

หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB ส าหรบัแบบ 

L3 Cache

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือดีกวา่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 

1 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics

Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 

1 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard 

Graphics ทีม่ี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 

1 TB จ านวน

1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์

- มจีอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมขีนาดไม่

น้อยกวา่ 18.5 นิว้

จ านวน 1 หน่วย

-โตะ๊และเกา้อีค้อมพวิเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 

2558 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่6 
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จ านวนคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 162,000 บาท

ค่าตอบแทน 62,000 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสว่นการศกึษาฯ จ านวน 1 อตัรา กองการศกึษาฯ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 42,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว พนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุสว่น

การศกึษา   จ านวน 1 ต าแหน่ง (กองการศกึษาฯ)

เงนิเดือนพนกังาน 703,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหพ้นกังานสว่นต าบล สว่นการศกึษาฯ จ านวน 3 อตัรา 

ประกอบดว้ย ต าแหน่ง หวัหน้าสว่นการศกึษา นกัวชิาการศกึษา เจา้พนกังานพสัดุ ฯลฯ  

(กองการศกึษาฯ)

งบบุคลากร 787,200 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 787,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัอบุตัเิหตุช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล  เช่น  ป้าย

โครงการ  กระบองไฟ เสือ้สะทอ้นแสง อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนว

ทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 9 หน้า 110(ส านกังานปลดั)

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,065,200 บาท

เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาทเิช่น ป้ายโครงการ 

วสัดุอปุกรณ์ หรือคา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 11 หน้า 110(ส านกังานปลดั)

โครงการต ัง้ดา่นในช่วงเทศกาล 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 20,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 772,000 บาท

โครงการจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉินต าบลทรายขาว  ต ัง้ไว้  772,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร ผูท้ีป่ฏบิตังิานประจ าในชุดปฏบิตักิารฉุกเฉินของอบต.

ทรายขาว 

     1 จา้งเหมาบรกิารผูท้ีป่ฏบิตังิานประจ าในชุดปฏบิตักิารฉุกเฉิน ต าแหน่ง พนกังานขบั

รถ  จ านวน 2 อตัรา ๆ ละ 7,500 บาท /เดือน จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไว้ 180,000 บาท

    2 จา้งเหมาบรกิารผูท้ีป่ฏบิตังิานประจ าในชุดปฏบิตักิารฉุกเฉิน ต าแหน่ง พนกังาน

ประจ ารถ จ านวน 4 อตัรา ๆ ละ 7,000 บาท /เดือน จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไว้ 336,000 

บาท

(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาไทย ทีม่ท. 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน  2553 

เรือ่ง การด าเนนิการและบรหิารการจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขา พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 

แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 1 หน้า 108(ส านกังานปลดั)

    3. จา้งเหมาผูช้่วยพนกังานดบัเพลงิ จ านวน 2 อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท / เดือน จ านวน 

12 เดือน ต ัง้ไว้ 216,000 บาท

งบด าเนินงาน 807,000 บาท

ค่าใช้สอย 807,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ วสัดุดบัเพลงิ อาทเิช่น ถงัดบัเพลงิ หรือวสัดุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบั

ใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว (ส านกังานปลดั)

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 807,000 บาท

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 10,000 บาท
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จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้) จ านวน 1 ชุด 16,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 116,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุการศกึษา เช่น สือ่การเรียนการสอน กระดานลืน่พลาสตกิ เบาะ

ยืดหยุ่น แบบจ าลองภมูปิระเทศ ฯลฯ(กองการศกึษาฯ)

งบลงทุน 116,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิ แผน่ซีด ีแผน่ดีวีด ีหวัพมิพ์ ตลบั

ผงหมกึเครือ่งพมิพ์ หมกึพมิพ์ แผนกรองแสง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์  โปรแกรม ฯลฯ

(กองการศกึษาฯ)

วสัดุการศกึษา 10,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังานตา่ง ๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของสว่นการศกึษาฯ  

ตลอดจนการบรกิารประชาชน  เช่น  จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร  แฟ้ม  ปากกา  ดนิสอ  

หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  ฯลฯ(กองการศกึษาฯ)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

ค่าวสัดุ 40,000 บาท

วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,000 บาท

 - รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต(ิกอง

การศกึษาฯ)

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 20,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการอบรม สมัมนา ประชุมของพนกังาน

สว่นต าบล  พนกังานจา้ง  ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น (กองการศกึษาฯ)

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

เช่น คา่เบีย้เล้ียง   คา่พาหนะ  คา่ทีพ่กั คา่อบรม คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ของขา้ราชการ 

พนกังานสว่นทอ้งถิน่สว่นการศกึษา และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  (กอง

การศกึษาฯ)

 - ส าหรบัจา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคลทีม่านเิทศงาน ตรวจงาน 

หรือเยีย่มชม หรือทศันะศกึษาดูงาน ท ัง้น้ีมเีป้าหมายถงึ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่

ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในการเล้ียงรบัรอง รวมท ัง้คา่บรกิารดว้ย 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง (กองการศกึษาฯ)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

เงนิช่วยเหลือบตุร 10,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล(กองการศกึษาฯ)

คา่เช่าบา้น 42,000 บาท

 -เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล(กองการศกึษาฯ)

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสว่นต าบล  

และพนกังานจา้งในสว่นกองคลงั (กองการศกึษาฯ)
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จ านวนรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 960,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  พนกังานครู และพนกังาน

จา้ง (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

ค่าใช้สอย 5,196,200 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ  ต าแหน่งผูช้่วย

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ จ านวน 1 อตัรา  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

งบด าเนินงาน 6,632,026 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่งผูช้่วย

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ จ านวน 1 อตัรา  ต าแหน่งผูช้่วยครู จ านวน 3 อตัรา ต าแหน่ง นกัการ

ภารโรง จ านวน 1 อตัรา  (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ขา้ราชการครู/พนกังานครู จ านวน 3 อตัรา ประกอบดว้ย 

ครูคศ.3 เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 2 คน  และครูคศ.2  เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 

1 คน (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 835,680 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรบัขา้ราชการครู/พนกังานครู ทีไ่ดร้บัในอตัรา

เทา่กบัเงนิวทิยฐานะ จ านวน 2 อตัรา  เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 12  เดือน(โรงเรียน

อบต.ทรายขาว)

เงนิวทิยฐานะ 176,400 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กข่า้ราชการครู/พนกังานครู จ านวน 15 อตัรา  ประกอบดว้ย 

ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน  ครูคศ.2 ครูคศ.1 ครูผูช้่วย ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เงนิประจ าต าแหน่ง 134,400 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,182,480 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 5,000,000 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 14,684,506 บาท

งบบุคลากร 6,182,480 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บาท

 - เพือ่ปรบัปรุงครุภณัฑ์หรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่อาทเิช่น ครุภณัฑ์ส านกังาน 

(กองการศกึษาฯ)

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้)จ านวน 1 ชุด 

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน

ไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 

1 TB หรือ ชนดิ

Solid State Disk ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 100 GB จ านวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์

- มจีอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาด

ไมน้่อยกวา่

18.5 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

-โตะ๊และเกา้อีค้อมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 

2558 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่6 

แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 64 หน้า 141(กองการศกึษาฯ)
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 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษา อาทิ

เช่น ป้ายโครงการ วสัดุอปุกรณ์หรือคา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็น  ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 22 หน้า 96(

กองการศกึษาฯ)

โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัภาคเหนือ / ระดบัประเทศ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนอบรมของพนกังานครู   พนกังานจา้งโรงเรียนอบต.

ทรายขาว (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษา 70,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ตอบแทนครูแกนน าและเจา้หน้าทีอ่ปท.ตาม

โครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง ฯลฯ(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงนัที ่5 มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ

จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 11 หน้า 91(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่ธรรมเนียมและลงทะเบยีนตา่งๆ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่พฒันาครูผูดู้แลเด็ก / ผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 11 คน 

โดยจา่ยเป็นเอกสาร   คา่วสัดุอปุกรณ์   ตามโครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง ฯลฯ

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ที ่มท.0893.3/ว 3149 ลง

วนัที ่5 มถิุนายน 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ

อดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 10 หน้า 91(กองการศกึษาฯ)

คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 21,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัคา่เบีย้เล้ียง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กัและ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  ในการเดนิทางไปราชการ  อบรมสมัมนา(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 22,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,000 บาท

 -  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล  หรือคณะบคุคล  ทีม่านเิทศงาน ตรวจ

งาน  หรือเยีย่มชม     หรือทศันะศกึษาดูงาน   ของโรงเรียนอบต.ทรายขาว  ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ท ัง้น้ีหมายถงึคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยที่

เกีย่วเนือ่งในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ย และคา่ใช้จา่ยอืน่ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยที่

เกีย่วกบัการรบัรอง (กองการศกึษาฯ)

1.คา่ใช้จา่ยตามโครงการบรกิารรถรบั-สง่ นกัเรียน ต ัง้ไว้      95,000   บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารรถรบั –  สง่นกัเรียนโรงเรียนอบต.ทรายขาว ปรากฏในแผนพฒันา

สามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 21 

หน้า 123(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

2.คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ                     ต ัง้ไว้   865,000บาท   

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 

0313.4/1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่งการเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต าแหน่ง ผูช้่วยครู ผูดู้แลเด็ก เจา้หน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

จ านวน 8 อตัรา ฯลฯ (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
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 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการลูกเสอืเทดิไทอ้งค์ราชนัย์ อาทเิช่น ป้ายโครงการ คา่

เบีย้เล้ียง คา่เดนิทาง ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 19 หน้า 95 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิารสถานศกึษา 3,833,200 บาท

 - เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจา้งครูสอนภาษาจีน ในการสอนเด็กนกัเรียนโรงเรียนอบต.

ทรายขาว ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 

แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 33 หน้า 101 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

โครงการลูกเสอืเทดิไทอ้งค์ราชนัย์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการ คนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิน่ระดบัประเทศ ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 18 หน้า 94(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

โครงการเรียนรูร้ว่มกนัสานฝนัสูอ่าเซียน 50,000 บาท

 -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการ แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการนกัเรียน โรงเรียนสงักดั

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดบัภาคเหนือ/ระดบัประเทศ ปรากฏในแผนพฒันาสามปี

อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 17 หน้า 

94(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

โครงการคนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิน่ระดบัประเทศ 30,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ระดบัภาคเหนือ/ระดบัประเทศ ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 12 หน้า 91 (โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการระดบัภาคเหนือ/ระดบัประเทศ 50,000 บาท
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(1)คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูร ต ัง้ไว้ 20,000 บาท 

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ฯลฯ (ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.2/ว 3616 ลงวนัที ่

25 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ

อดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2560 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 5 หน้า 89 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(2)คา่ใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน ต ัง้ไว้ 16,800  บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่อนิเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 

และระบบ Wireless Fidelity : WiFi   (ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ที ่มท.089.2/ว 3616 ลงวนัที ่25 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ

จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ประจ าปี 2560 )ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 6 หน้า 89(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(3)คา่ใช้จา่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน   ต ัง้ไว้ 100,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง ฯลฯ 

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.2/ว 3616 ลงวนัที ่25 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2560 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 7 หน้า 89(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(4)คา่ใช้จา่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรู ้ต ัง้ไว้  50,000 บาท 

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสาร  คา่วสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง ฯลฯ

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 8 หน้า 90(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(5)คา่ใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครู ร.ร.สงักดัอปท. ต ัง้ไว้  33,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครู ของโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บา้นทา่

ฮอ่) จ านวน 11 คน อตัราคนละ 3,000 บาท (ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า

งบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 )ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอาหารเสรมิ(นม)(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

ที ่มท.0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน  2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า

งบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 

(1.อาหารเสรมิ(นม)โรงเรียนรอ่งธารวทิยาจ านวน 156  คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260 

วนั ต ัง้ไว้ 298,928 บาท 

2.อาหารเสรมิ(นม)โรงเรียนบา้นโป่งแดง  จ านวน 149 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 
วสัดุกอ่สรา้ง 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น  ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ช้อน แกว้ น ้ายาลา้งจาน 

น ้ายาท าความสะอาดพ้ืน ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,243,026 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ(โรงเรียนอบต.

ทรายขาว)

วสัดุงานบา้นงานครวั 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของ   เครือ่งใช้ตา่งๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดนิสอ  ฯลฯ

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

ค่าวสัดุ 1,338,026 บาท

วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 )ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 25 หน้า 97 

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(8)คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (คา่

หนงัสอืเรียน )ต ัง้ไว ั140,000 บาท

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 26 หน้า 97(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(9)คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (คา่

อปุกรณ์การเรียน )ต ัง้ไว ั180,000 บาท

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 )ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 27 หน้า 98 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(10)คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (คา่

เครือ่งแบบเรียน )ต ัง้ไว ั83,000 บาท

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 28 หน้า 98 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(11)คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบาลจนจบการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (คา่

กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน )ต ัง้ไว ั62,000 บาท

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 )ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 29 หน้า 99 (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

(12)คา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นในสถานศกึษา อปท.โรงเรียนในสงักดั 

ต ัง้ไว ั50,000 บาท 

(ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท.089.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 
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คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง / ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000 บาท

เพือ่จดัซ์ื้
ั
อครุภณัฑ์ดนตรีวงดุรยิางค์   โรงเรียน อบต.ทรายขาว(บา้นทา่ฮอ่) 

1.ฟลุต๊ จ านวน 1 ชิน้

2.บแีฟลต  คลารเิน็ท จ านวน 4 ชิน้

3.อแีฟลต  อลัโตแ้ซ็กโซโฟน จ านวน  2 ชิน้

4.เทเนอร์แซ็กโซโฟน จ านวน 2 ชิน้

5.บแีฟลต  ทรมัเปท จ านวน 3 ชิน้

6.บแีฟลต  สไลด์ทรอมโบน จ านวน 4 ชิน้

7.แตรเฟรนฮอร์น จ านวน 2 ชิน้

8.บแีฟลต  แตรบารโิทน  จ านวน 2 ชิน้

9.บแีฟลต  ยูโฟเนียม จ านวน 2 ชิน้

10.กลองใหญ่  ขนาด 20  นิว้ พรอ้มชุดสะพาย จ านวน 1 ชิน้

11.กลองใหญ่  ขนาด 22  นิว้ พรอ้มชุดสะพาย จ านวน 1 ชิน้

12.กลองใหญ่  ขนาด 24  นิว้ พรอ้มชุดสะพาย จ านวน 1 ชิน้

13.กลองใหญ่  ขนาด 26  นิว้ พรอ้มชุดสะพาย จ านวน 1 ชิน้

14.ไมค้ฑา  ดา้มหวาย จ านวน 3 ชิน้

ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่

2 ขอ้ 21 หน้า ไมม่บีญัชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์ จงึถอึปฏบิตัติามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 2976 ลว 4 ตุลาคม 2537

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000 บาท

ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์

โครงการจดัซ้ือเครือ่งดนตรีวงดุรยิางค์ 300,000 บาท

งบลงทุน 500,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 300,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 1,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร(โรงเรียน

อบต.ทรายขาว)

คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,800 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์  โทรสาร และเหมารวมถงึคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดซ้ึง่บรกิารและ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการบรกิาร(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาโรงเรียนอบต.ทรายขาว (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

คา่ไฟฟ้า 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรบัโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว ฯลฯ

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุการศกึษา สือ่การเรียนการสอน ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

ค่าสาธารณูปโภค 87,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิ แผน่ซีด ีแผน่ดีวีด ีหวัพมิพ์ ตลบัผง

หมกึเครือ่งพมิพ์ หมกึพมิพ์ แผนกรองแสง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์  โปรแกรม ฯลฯ

(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุการศกึษา 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกีฬา  อาทเิช่น ลูกฟุตบอล อปุกรณ์กีฬาฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก สารเคมกี าจดัและ

ป้องกนัศตัรูพืช   อาหารสตัว์   พนัธ์ุพืช   พนัธ์ุสตัว์ปีก   สตัว์น ้า วสัด ุอปุกรณ์เครือ่งมอื

ทางการเกษตร ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุกีฬา 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนั 2 ท ี ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุการเกษตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น จอบ เสยีบ คอ้น ขวาน กระเบือ้ง ส ีทนิเนอร์  ไม ้เหล็ก 

ฯลฯ(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,000 บาท
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน 210,000 บาท

ค่าใช้สอย 210,000 บาท

1.อดุหนุนโรงเรียนรอ่งธารวทิยา ต ัง้ไว้ 50,000 บาท 

เพือ่อดุหนุนโครงการขอรบัการสนบัสนุนเงนิอดุหนุนการแขง่ขนักีฬานกัเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาสอ าเภอพาน ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 1 หน้า 83(สว่นการศกึษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 465,000 บาท

เงนิอุดหนุน 50,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 50,000 บาท

งานระดบัมธัยมศกึษา 50,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 50,000 บาท

1คา่อาหารกลางวนั  ต ัง้ไว้ 1,220,000 บาท -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการ

สนบัสนุนอาหารกลางวนั    ส าหรบัเด็กนกัเรียนสงักดั ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา (สพป.) ช ัน้เด็กเล็กจนถงึช ัน้ประถมศกึษาปีที6่ จ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 

มถิุนายน 2558  จ านวน 2 โรงเรียน อตัราคนละ 20 บาท จ านวน  200 วนั  ตามหนงัสอื

ส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ที ่มท.0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน  2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2558 สว่นการศกึษาฯ) 

   1.1โรงเรียนรอ่งธารวทิยา ต ัง้ไว้ 624,000 บาท

      เด็กนกัเรียนจ านวน 156  คนอตัราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วนั   ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่1 ขอ้ 9 หน้า 86(สว่นการศกึษาฯ)

      1.2โรงเรียนบา้นโป่งแดง ต ัง้ไว้  596,000   บาท

       เด็กนกัเรียนจ านวน 149 คน อตัราคนละ 20 บาท จ านวน  200 วนั ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่1 ขอ้ 8 หน้า 85(สว่นการศกึษาฯ)

2 อดุหนุนโรงเรียนรอ่งธารวทิยา  ต ัง้ไว้ 50,000 บาท 

    เพือ่อดุหนุนโครงการขอรบัการสนบัสนุนเงนิอดุหนุนการแขง่ขนักีฬานกัเรียนระดบั

ประถมศกึษาต าบลทรายขาว ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 2 หน้า 83(สว่นการศกึษาฯ)

3 อดุหนุนโรงเรียนรอ่งธารวทิยา  ต ัง้ไว้ 10,000 บาท

    เพือ่อดุหนุนโครงการขอรบัการสนบัสนุนเงนิอดุหนุนการป้องกนัเด็กและเยาวชนวยั

เสีย่งในสถานศกึษา ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 3 หน้า 83(สว่นการศกึษาฯ)

4 อดุหนุนโรงเรียนรอ่งธารวทิยา  ต ัง้ไว้ 40,000 บาท

    เพือ่อดุหนุนโครงการสง่เสรมิอาชีพระหวา่งเรียน ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 4 หน้า 84(

สว่นการศกึษาฯ)

4 อดุหนุนโรงเรียนบา้นโป่งแดง ต ัง้ไว้ 10,000 บาท

    เพือ่อดุหนุนโครงการขอรบัการสนบัสนุนเงนิอดุหนุนการป้องกนัเด็กและเยาวชนวยั

เสีย่งในสถานศกึษา ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 5 หน้า 84(สว่นการศกึษาฯ)

5.อดุหนุนโรงเรียนบา้นโป่งแดง ไว ้ 40,000   บาท   

     เพือ่อดุหนุนโครงการสง่เสรมิอาชีพระหวา่งเรียน ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 6 หน้า 84(

เงนิอุดหนุน 1,370,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,370,000 บาท

เพือ่ปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่

018 /2559 (ตามหนงัสอืส ั่งการกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ที ่มท.0893.3/ว 

3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย

รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ) 

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนว

ทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 12 หน้า 91(โรงเรียนอบต.ทรายขาว)

งบเงนิอุดหนุน 1,370,000 บาท
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รวม

จ านวนรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 487,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบ

หรือหนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด(กองช่าง)

ค่าใช้สอย 947,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล(กองช่าง)

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและ

คา่เช่าบา้น 75,000 บาท

ค่าตอบแทน 135,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป 

จ านวน 1 อตัรา  ประกอบดว้ยต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ (กองช่าง)

งบด าเนินงาน 1,574,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 16,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง (กองช่าง)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 142,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหพ้นกังานสว่นต าบล จ านวน  4 อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหน่ง 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,176,740 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 975,240 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,270,740 บาท

งบบุคลากร 1,176,740 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 15,000 บาท

กิง่กาชาดอ าเภอพาน ต ัง้ไว้ 15,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 15,000 บาท

เงนิอุดหนุน 15,000 บาท

1.อดุหนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นหมูท่ี ่1-17  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย 

 เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการสาธารณสขุมลูฐาน ฯลฯ ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนวทางการพฒันา

ที ่1 ขอ้ 1 หน้า 104(ส านกังานปลดั)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 15,000 บาท

เงนิอุดหนุน 255,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน 255,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไขเ้ลือดออกต าบลทรายขาว 

เช่น คา่วสัด ุคา่น ้ายาเคม ีหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 3 หน้า 105(

ส านกังานปลดั)
งบเงนิอุดหนุน 255,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ ตรวจสอบคุณภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภค ปลอดภยั ส าหรบัประปาหมูบ่า้นแตล่ะ

หมูบ่า้น ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 

แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 4 หน้า 105(กองช่าง)

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไขเ้ลือดออกต าบลทรายขาว 200,000 บาท

โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าดืม่ น ้าบรโิภค ปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณ 2559 10,000 บาท
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ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งถา่ยภาพนิง่ ระบบดจิติอล จ านวน 1 เครือ่ง 7,000 บาท

งบลงทุน 520,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 520,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ หวัพมิพ์  ตลบัผงหมกึเครือ่งพมิพ์  

แผน่กรองแสง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์ โปรแกรม ฯลฯ  (กองช่าง)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือ  ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าก

การลา้ง  อดั  ขยาย  ฯลฯ  (กองช่าง)

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น น ้ายาเคม ี  วสัดุอปุกรณ์ทาง

การแพทย์ ฯลฯ  (กองช่าง)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนั 2 ท ี ของรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ 

รถบรรทุกเอนกประสงค์ รถผสมปนู  (กองช่าง)

วสัดุกอ่สรา้ง 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไมต้า่ง ๆ ส ีทนิเนอร์ ปนูขาว กระเบือ้ง คอ้น คีม 

จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย อปุกรณ์ ประปา ทอ่ ตลอดจนวสัดุอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

(กองช่าง)

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น  ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)

วสัดุส านกังาน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ (กองช่าง)

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ (กองช่าง)

ค่าวสัดุ 492,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ   ในการอบรม    สมัมนา    ประชุม  

ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ ฯลฯ  (กองช่าง)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

เช่น คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั คา่อบรม คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ของพนกังานสว่น

ต าบล พนกังานจา้ง ฯลฯ   (กองช่าง)

คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

(1) คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ    ต ัง้ไว้   487,000 บาท

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ  อบต.ทรายขาว  ฯลฯ ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0313.4/1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่งการเบกิจา่ย

คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (กองช่าง)จ านวน 50,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร ต าแหน่ง ผูช้่วยช่างโยธา ผูช้่วยช่างเขียนแบบ ผูช้่วย

ช่างไฟฟ้า จ านวน 4  อตัราๆละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน (กองช่าง) จ านวน 

432,000บาท

(2) คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร จ านวน 5,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารแบบแปลน  หรืองานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ(กองช่าง)
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จ านวน

จ านวนเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A3 53,000 บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผลแบบ 2  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิว้) จ านวน 1 

เครือ่ง
30,000 บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้) ราคา 

30,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน

(8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.4 GHz จ านวน 1 

หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB ส าหรบัแบบ 

L3 Cache

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือดีกวา่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 

1 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics

Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 

1 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard 

Graphics ทีม่ี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 

2 TB จ านวน

1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์

- มจีอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมขีนาดไม่

น้อยกวา่18.5 นิว้

จ านวน 1 หน่วย

-โตะ๊และเกา้อีค้อมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 

2558 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่6 

กลอ้งถา่ยภาพพนิง่ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 14 ลา้นพกิเซล จ านวน 1 เครือ่ง

1) เป็นกลอ้งคอมแพค (Compact Digital Camera)

2) ความละเอยีดทีก่า้หนดเป็นความละเอยีดทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ

(Image Sensor)

3) มรีะบบแฟลชในตวั

4) สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกเมือ่ขอ้มลูเต็ม

หรือเมือ่ตอ้งการเปลีย่น

5) สามารถโอนถา่ยขอ้มลูจากกลอ้งไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้

6) มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 (1 มนีาคม 2558)ปรากฏในแผนพฒันาสามปี

อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 27 หน้า 

126 (กองช่าง)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกวา่ 412 ตาราง

เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่ทข - 

014/2559 ปรากฏ ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 61 หน้า 58 (กองช่าง)

โครงการกอ่สรา้งฝาปิดรางระบายน ้า ซอย 6 – 7 บา้นโป่งแดง หมูท่ี ่8 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคสล. (ฌาปนสถาน ) บา้นสมานมติร หมูท่ี ่14 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

งบลงทุน 1,975,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,975,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 455,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟ้ฟ้าสว่นภมูภิาค สาขาพาน  ต ัง้ไว้ 455,000 บาท 

1.1โครงขยายเขตไฟฟ้า ซอยครูทกัษิณ บา้นรอ่งธาร  หมูท่ี ่3  ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย ต ัง้ไว้ 55,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว 

พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 1 หน้า 70 (กองช่าง)

1.2โครงการขยายไฟฟ้า เหลา่ป่าแฮะ บา้นรอ่งธารเหนือ หมูท่ี ่9 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย ต ัง้ไว้ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว 

พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 3 หน้า 70 (กองช่าง)

1.3โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 4 ,1 , 2  บา้นทรายทอง  หมูท่ี ่15 ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ต ัง้ไว้ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 8 หน้า 72 

(กองช่าง)

งบด าเนินงาน 455,000 บาท

ค่าใช้สอย 455,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เครือ่งจกัรกล 

ยานพาหนะ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน 2,430,000 บาท

เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครือ่ง 

ราคา 53,000 บาท 

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกวา่ 35 หน้าตอ่นาที

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งส าหรบักระดาษ A3 ไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 256 MB

- มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อย

กวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา่ จ านวนไม่

น้อยกวา่ 1 ช่อง

- สามารถใช้ไดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใสก่ระดาษได้

รวมกนั

ไมน้่อยกวา่ 250 แผน่

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 

2558 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่6 

แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 56 หน้า 138 (กองช่าง)

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 430,000 บาท
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ทอ่ระบายน ้า ขนาดไมน้่อยกวา่ 0.40 เมตร พรอ้มบอ่พกัและเทคอนกรีตขยายไหลท่าง

พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 122 ตารางเมตร ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 173 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่ทข - 016/2559 ปรากฏปรากฏ

ในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการ

พฒันาที ่1 ขอ้ 69 หน้า 61 (กองช่าง)

รางระบายน ้า ถนนสายหลกั  บา้นรอ่งธาร  หมูท่ี ่3  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย
145,000 บาท

เจาะบอ่บาลชนดิ ARTIFICIAL GRAVEL PACK ทอ่ พีวีซี 6 นิว้ ลกึไมน้่อยกวา่ 95 

เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รูปแบบหมายเลข แบบบอ่น ้าบาดาล 

ชนดิ ARTIFICIAL GRAVEL PACK (กรวดกรุรอบบอ่) กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 4 หน้า 66 (กองช่าง)

รางการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มขยายไหลท่างถนนสายหลกั บา้นโป่งทวี หมูท่ี ่16 ต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

ขนากกวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 144 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว 

เลขที ่ทข - 006/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 26 หน้า 43 (กองช่าง)

เจาะบอ่บาดาล บา้นทรายขาว หมูท่ี ่5 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 200,000 บาท

กอ่สรา้งขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นรอ่งธาร หมูท่ี ่11 (สายหลกัใน

หมูบ่า้น) เทคอนกรีตเสรมิเหล็กพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 55 ตารางเมตร ตามแบบอบต.ทรายขาว 

เลขที ่ทข - 013/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 50 หน้า 52 (กองช่าง)

โครงการวางทอ่รางระบายน ้า ซอยโรงเรียนอบต.ทรายขาว (บา้นทา่ฮอ่)  หมูท่ี ่6 ต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า ความยาวไมน้่อย

กวา่ 178 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่

ทข - 012/2559 ปรากฏ ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 55 หน้า 55 (กองช่าง)

โครงการขยายไหลท่างหน้าตลาดหมูท่ี ่11 ต าบลทรายขาว อ าแภอพาน จงัหวดัเชียงราย 30,000 บาท

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 172 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว 

เลขที ่ทข - 017/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 71 หน้า 62 (กองช่าง)

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู ซอย 5  บา้นโป่งแดงใหม ่หมูท่ี ่12 ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 175 เมตร พรอ้ม

ตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่ทข - 008/2559 ปรากฏ ยุทธศาสตร์ที ่1 

แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 40 หน้า 48 (กองช่าง)

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าซอยนายบญุทา บา้นดงลาน หมูท่ี ่17 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท
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โครงการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค์ บา้นรอ่งธารกลาง หมูท่ี ่11 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย
170,000 บาท

กอ่สรา้งอาคาร ฌาปนสถาน บา้นหนองผกัจกิ  หมูท่ี ่4  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย
600,000 บาท

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สงู 6.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ

อบต.ทรายขาว เลขที ่ทข 004/2559 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 3 หน้า 65 (กองช่าง)

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 770,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

เพือ่จดักจิกรรมการเรียนการสอนในการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรียนรอ่งธารวทิยา อาทิ

เช่น คา่วทิยากร คา่วสัดุสือ่การเรียนการสอน ป้ายโครงการ หรืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนวทางการพฒันา

ที ่3 ขอ้ 7 หน้า 109 (ส านกังานปลดั)

งบลงทุน 770,000 บาท

เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงต าบลทรายขาว อาทเิช่น คา่วสัดุ

อปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 1 หน้า 79  

(ส านกังานปลดั)

โครงการศูนย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิต าบลทรายขาว 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงต าบลทรายขาว 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

เพือ่จดัอบรมใหค้วามรู ้แกชุ่มชนในการคดัแยกขยะในชุมชน เป็นคา่ใช้จา่ย อาท ิคา่

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 910,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิการคดัแยกขยะในชุมชน 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

ทอ่ระบายน ้า ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.00 เมตร พรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ความยาว

รวมไมน้่อยกวา่ 23.50 เมตร ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่ทข- 007/2559 ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันา

ที ่1 ขอ้ 34 หน้า 46 (กองช่าง)

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 100,000 บาท

ทอ่ระบายน ้า ขนาดไมน้่อยกวา่ 0.60 เมตร พรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ความยาวไม่

น้อยกวา่ 140 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว 

เลขที ่ทข - 001/2559 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 

ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 1 หน้า 34 (กองช่าง)

วางทอ่หน้าศาลาอเนกประสงค์พรอ้มปรบัปรุง บา้นหนองตุม้ หมูท่ี ่7 ต าบลทรายขาว อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า ความยาวรวมไม่

น้อยกวา่ 129 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว 

เลขที ่ทข - 003/2559 ปรากฏปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 15 หน้า 38 (กองช่าง)

วางทอ่ระบายน ้าสายหลกั บา้นสนัทราย หมูท่ี ่1 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ความยาว
200,000 บาท
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รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 705,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน 7,000 บาท

1.อดุหนุนคณะกรรมการพฒันากีฬาจงัหวดัเชียงราย ต ัง้ไว้  7,000 บาท 

อดุหนุนโครงการสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันากีฬาจงัหวดัเชียงราย ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนวทางการพฒันา

ที ่2 ขอ้ 5 หน้า 107 (สว่นการศกึษาฯ)

งบเงนิอุดหนุน 7,000 บาท

เงนิอุดหนุน 7,000 บาท

โครงการวนัเด็กต าบลทรายขาว 80,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการวนัเด็กต าบลทรายขาว    เช่น คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุ

อปุกรณ์ คา่ของรางวลั  คา่เอกสาร หรือคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันา

สามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 23 

หน้า 96 (สว่นการศกึษาฯ)

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนต าบลทรายขาว 50,000 บาท

เพือ่จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรบั ประชาชนต าบลทรายขาว โดยเป็นคา่ใช้จา่ยอาท ิ

คา่ตอบแทนกรรมการ คา่วสัดุกีฬา คา่ป้ายโครงการ หรืออืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏใน

แผนพฒันาต าบลทราขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางพฒันาที ่2 ขอ้4 

หน้า 107 (สว่นการศกึษาฯ)

ค่าใช้สอย 130,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 137,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน 60,000 บาท

1.อดุหนุนกลุ่มพฒันาสตรีบา้นหนองผกัจกิ ต ัง้ไว้ 30,000 บาท

ตามโครงการสง่เสรมิการฝึกอบรมท าขนม ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว 

พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 2 หน้า 79(ส านกังานปลดั)

2.อดุหนุนกลุ่มพฒันาสตรีบา้นรวมไทย ต ัง้ไว้ 30,000 บาท

ตามโครงการสง่เสรมิการฝึกอบรมทอผา้เซ็ดเทา้ ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 5 หน้า 79 

(ส านกังานปลดั)

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 40,000 บาท

1.อดุหนุนศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอพาน ต ัง้ไว้ 20,000 บาท

ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอ าเภอพาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 

แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 5 หน้า 109 (ส านกังานปลดั)

2.อดุหนุนศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัเชียงราย ต ัง้ไว้ 

20,000 บาท

ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่

5 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้  6 หน้า 109 (ส านกังานปลดั)

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สงู 3.00 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 1 

ป้าย ตามแบบอบต.ทรายขาว เลขที ่ทข011/2559 ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 8 หน้า 67 

(กองช่าง)
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เพือ่ใช้จา่ยในจดักจิกรรมบวชป่าชุมชน หรือวสัดุอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันา

สามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้3 

หน้า 82 (ส านกังานปลดั)

โครงการปลูกป่าและอนุรกัษ์ป่า 20,000 บาท

ความยาวไมน้่อยกวา่ 2,000 เมตร ปรมิาณดนิขุดไมน้่อยกวา่ 5,950 ลบ.เมตร ตามแบบ

อบต.ทรายขาว เลขที ่ทข 010/2559  ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนวทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 10 หน้า 76 (กองช่าง)

โครงการบวชป่าชุมชน เฉลมิพระเกียรต ิฯ 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการขุดลอกล าเหมอืงหว้ยโป่ง บา้นสนัตน้มว่ง หมูท่ี ่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย
200,000 บาท

งบด าเนินงาน 240,000 บาท

ค่าใช้สอย 240,000 บาท

เพือ่จา่ยจดัซ้ือวสัดุการเกษตร อาทเิช่น พนัธ์ุไม ้ปุ๋ ย ในการบ ารุงตน้ไมใ้นส านกังาน

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรายขาว (ส านกังานปลดั)

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 240,000 บาท

ค่าวสัดุ 10,000 บาท

วสัดุการเกษตร 10,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพการเกษตรต าบลทรายขาว 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อบรม พฒันาสง่เสรมิความรูใ้หเ้กษตรต าบลทรายขาว จ านวน 170 คน 

โดยจา่ยเป็นคา่ วทิยากร คา่เอกสาร หรืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาต าบล

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนวทางพฒันาที ่4 ขอ้ 2 หน้า   80 

(ส านกังานปลดั)

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่เบีย้ประชุม 20,400 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมใหก้บัคณะกรรมการศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลทรายขาว  จ านวน 17 คนๆละ 100 บาท จ านวน 12 เดือน ต ัง้ไว้ 20,400 บาท 

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่2 แนว

ทางการพฒันาที ่4 ขอ้ 1 หน้า 80 (สานกังานปลดั)

งบด าเนินงาน 130,400 บาท

ค่าตอบแทน 20,400 บาท

1.อดุหนุนวดัพระธาตุดอยตุง  ต ัง้ไว้  5,000 บาท

โครงการสบืสานประเพณีนมสัการและสรงน ้าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2559 ปรากฏใน

แผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันา

ที ่3 ขอ้ 2 หน้า 103 (สว่นการศกึษาฯ)

2.อดุหนุนคณะกรรรมการวดัแมค่าววงั หมูท่ี ่2ต ัง้ไว้ 100,000 บาท

โครงการธรรมะสญัจรต าบลทรายขาวปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 

2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 3 หน้า 103 (สว่นการศกึษาฯ)

3.อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลทรายขาว  ต ัง้ไว้ 600,000  บาท

โครงการสบืประเพณี ศลิปวฒันธรรมต าบลทรายขาว ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.

ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่4 แนวทางการพฒันาที ่3 ขอ้ 1 หน้า 103 

(สว่นการศกึษาฯ)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร 130,400 บาท

เงนิอุดหนุน 705,000 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 705,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 705,000 บาท
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จ านวนเงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบเงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) (ส านกังานปลดั)

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 199,990 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่   โดยค านวณใน

อตัรารอ้ยละ  1  ของประมาณการรายรบัในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  พ.ศ.2558  ไม่

รวมรายไดจ้ากพนัธบตัร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ หรือเงนิอดุหนุน  ตามหนงัสอื  ดว่น

มาก  ที ่ มท  0808.5/ว43  ลงวนัที ่ 23  กนัยายน  2551 (ส านกังานปลดั)

เงนิช่วยพเิศษ 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือพเิศษกรณีขา้ราชการครู พนกังานครูพนกังานสว่นต าบล  

พนกังานจา้ง และขา้ราชการบ านาญ (ครู) พนกังานบ านาญ (ครู) ถงึแกค่วามตาย ( 3เทา่

ของเงนิเดือนเต็มเดือน) (ส านกังานปลดั)

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 320,000 บาท

1.เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนทีอ่บต.ทรายขาว ต ัง้ไว้   

250,000 บาท 

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ     ระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนทีอ่บต.

ทรายขาว ในการบรหิารกจิการและใช้จา่ยในกจิการของกองทุน ฯ  โดย  อบต.ทรายขาว 

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนว

ทางการพฒันาที ่1 ขอ้ 2 หน้า 104  (ส านกังานปลดั)

2.เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนทอ้งถิน่ต าบลทรายขาว ต ัง้ไว้  70,000 บาท  

-  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมของกลุ่มกองทุนสวสัดกิารชุมชนทอ้งถิน่ต าบล

ทรายขาว  (ออมวนัละบาท)ตามแผนพฒันาสามปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559 -2561  

ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่5 แนว

ทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 2 หน้า 106 (ส านกังานปลดั)

ส ารองจา่ย 353,074 บาท

-  เพือ่ใช้จา่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชน หรือมาตรการป้องกนักอ่นเกดิเหต ุขณะเกดิเหต ุ และหลงัเกดิเหต ุฯลฯ 

(ส านกังานปลดั)

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 420,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์    จ านวน  70 คนๆ ละ 500บาท/เดือน   จ านวน 12 

เดือน(ส านกังานปลดั)

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 200,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ท ั่วไป  ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม โดยต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 5 ของรายไดต้อ่

เดือน  ฯลฯ (ส านกังานปลดั)

งบกลาง 1,623,064 บาท

งบกลาง 1,623,064 บาท

เพือ่ใช้จา่ยในจดักจิกรรมปลูกป่าชุมชนอาท ิคา่กลา้ไม ้คา่ปุ๋ ย คา่ป้าย หรือวสัดุอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที ่3 

แนวทางการพฒันาที ่2 ขอ้ 1 หน้า 82 (ส านกังานปลดั)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 1,623,064 บาท


