
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอ พาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,960,985 บาท

งบบุคลากร รวม 9,201,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,235,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ได้แก
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เดือนละ 21,120
 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 253,440 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 11,610 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 278,640 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ได้แก
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เดือนละ 1,900
 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 22,800 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 950 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 22,800 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ได้แก
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เดือนละ 1,900
 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 22,800 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 950 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็น
เงิน จํานวน 22,800 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว เดือนละ 7,560 บาท คํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 90,720 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,521,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบล
ทรายขาว รวม 26 คน ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว จํานวน 1 คน คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้
เดือนละ11,610 บาท  เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวณ 139,320
 บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว จํานวน 1 คน คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้
เดือนละ 9,500 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 114,000 บาท
3. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
จํานวน 24 คน คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เดือน
ละ 7,560 ตอคน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 2,177,280 บาท
4. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว จํานวน 1 คน คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้
เดือนละ 7,560 บาท ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 90,720 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,965,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,022,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป สํานักปลัด จํานวน 11 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนง ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัด,นัก
ตรวจสอบภายใน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เจ้าพนักงาน
ธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันฯ คํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 4,022,640 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ,รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล , หัวหน้าสํานัก
ปลัด  คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 168,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,545,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา ประกอบ ด้วย ผช.จนท.ธุรการ 1 อัตรา,ผช.จนท
.ป้องกันฯ 1 อัตราผช.จนท.พัฒนาชุมชน 1 อัตรา,พนักงานขับรถ
ยนต 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 1,545,480.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ สํานัก
ปลัด จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 1 อัตรา ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 145,620.-บาท

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 84,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,998,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น สํานักปลัด ดังนี้
1. คาใช้จายการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท
2. คาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. คาตอบแทนเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมผู้
กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สํานัก
ปลัด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวัน
ที่ 4 สิงหาคม 2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม2549 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,978,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 373,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชาและ
ปรับปรุงเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และคา
จ้างเหมาบริการอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานของสํานัก
ปลัด จํานวน 2 อัตรา (12 เดือน) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 373,000.- บาท 

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการตรวจสภาพรถ คาลงทะเบียนในการสงผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ไปฝก
อบรม สัมมนา  หรือคาธรรมเนียมที่สวนราชการอื่นเรียกเก็บจาก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000.-บาท
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3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรขาวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน สิ่ง
พิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และหนังสือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง
การจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 80,000 บาท      

4.คาจัดทําประกันภัยรถราชการสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถราชการสวนตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 60,000.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยมีรายการ ดังนี้
1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
รับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายที่
เกี่ยวข้องกับการรับรองการต้อนรับบุคคลกลุมบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน โดยตั้งงบประมาณไว้ไมเกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของป
งบประมาณปที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 15,000.-บาท
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุม รวม องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนโดยให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 150,000.-บาท โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
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10.โครงการอบรมศึกษาดูงาน ของผู้นําหมูบ้าน/ชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับ กํานัน ผู้ใหญบ้าน คณะกรรมการหมูบ้าน ปราชญชาว
บ้าน กลุมสตรีแมบ้าน กลุมอาชีพตาง ๆ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 150,000.-บาท โดย
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวัน
ที่ 14 กันยายน 2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 

2.โครงการอบต.เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดสถานที่ คาเอกสาร หรือคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 16 ข้อที่ 4
     โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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3.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถนําความรู้ไป
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาจ้าง
เหมารถโดยสาร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม และคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 150,000.-บาท 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557
     เป็นตามแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1

4.โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจํา
วัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน และอื่นๆ โดยมีคาใช้
จาย เชน คาใช้จายในการจัดการประชุม คาตอบแทนวิทยากร คา
จ้างเหมาถายเอกสาร ป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาศึกษาดูงานนอกพื้นที่ คาเชาเหมารถสําหรับ
เดินทาง วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 7 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2557
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5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ โดยมีคาใช้จาย เชน คาใช้จายในการ
จัดการประชุม คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมาถายเอกสาร ป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่มวัสดุ อุปกรณที่
เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) หน้าที่ 3
 ข้อที่ 3
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 สิงหาคม 2557

6.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ
งานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ให้
กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดยมีคาใช้
จาย เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมาถายเอกสาร ป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) หน้าที่ 4 ข้อที่ 7
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 สิงหาคม 2557
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7.โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร อบต.ทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ทรายขาว ให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ โดยมีคาใช้
จาย เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมาถายเอกสาร ป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ
ที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)  องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 16
 ข้อที่ 2
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวัน
ที่ 5 สิงหาคม 2557

8.คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่ คาเอกสาร หรือคา
วัสดุ อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 500,000.-บาท โดยดําเนินการตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.)กําหนด
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และคา
ซอมกลาง สําหรับยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือ
ระยะทางใช้งาน 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน  ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท 
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน สํานักปลัด เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป  เครื่องเย็บกระดาษ  เป็ก กาว แฟ้ม ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 5,000.-บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง  ไม้
กวาด  เขง ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  จานรอง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน คีม
ล็อก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk 
, Difital Video Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานที่ที่อยูในความควบ
คุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี  เป็นต้น ฯลฯ ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข เชนคาฝากสงไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย อากร ฯลฯ สํานักปลัด ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จายใน
การบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกันเชน คาบริการ  คาภาษี ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 70,000.-บาท 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  

งบลงทุน รวม 1,636,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,636,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนกระจก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนกระจก โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไมน้อยกวา ความกว้าง 40 เซ็นติ
เมตร ยาว 145 เซ็นติเมตร สูง 87 เซ็นติ
เมตร จํานวน 5 หลัง ราคาหลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 25,000.-บาท 

2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ คุณลักษณะ
พื้นฐาน ขนาดไมน้อยกวา ความกว้าง 40 เซ็นติ
เมตร ยาว 145 เซ็นติเมตร สูง 87 เซ็นติ
เมตร จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 
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3.เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิลม 70 เมตร
ฟังกชั่น Caller ID แสดงหมายเลขเรียกเข้า และหน้าจอแสดง
ผล LCD 2 บรรทัด ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วย
ปุ่ม Navigator
รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า ความเร็วในการสง
เอกสาร 12 วินาที/แผน (9.6 kbps) ถายเอกสารได้ 50 สําเนาตอ
ชุด อัตรายอ-ขยาย 72 – 200% หนวยความจําจากสมุด
โทรศัพท 100 หมายเลข ป้อนเอกสารอัตโนมัติตอเนื่อง 10
 แผน  จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งไว้เป็น
เงินจํานวน 5,000.-บาท 

4.เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง โดยมี
คุณลักษณะ ขนาด 68 x 64 x 95-105 ซม. ปรับระดับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนัง ขาฐาน
กว้าง 5 แฉก  จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 8,000.-บาท 

 
5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 40,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 30,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง (ติดตั้งห้องประชุมสภาฯ) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,200.-บาท โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคาของกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ
ที่ 10.6 หน้า 24 และมีคุณลักษณะรายละเอียดตาม ข้อ
ที่ 10.6 หน้า 84 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 1,364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,364,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิลมกรองแสง และพนกันสนิม
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ 8.4 หน้า 77

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท โดย
ตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 7 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 44,000.-บาท 

2.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ งานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 6 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 17,000.-บาท 
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3.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 15 ข้อที่ 42 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 4,300.-บาท 

ครุภัณฑอื่น

1.เต็นทผ้าใบโครงสร้างเหล็ก จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นทผ้าใบโครงสร้างเหล็ก โดยใช้เหล็กคาดสําน้ําเงิน
ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 4 เมตร ยาวไมน้อยกวา 8 เมตร สูง
ไมน้อยกวา 2.5 เมตร จํานวน 3 หลัง ราคาหลัง
ละ 18,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 54,000.-บาท  

2.เรือพายเหล็กท้องแบน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเรือพายเหล็กท้องแบนแบบเอนกประสงค ขนาด
ยาว 3.00 เมตร กว้าง 0.90 เมตร  สูง 0.45 เมตร จํานวน 1 ลํา ตั้
งจายไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ สํานักปลัด เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท
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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

งบเงินอุดหนุน รวม 113,425 บาท
เงินอุดหนุน รวม 113,425 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1.อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลป่าหุง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ องคการบริหารสวนตําบลป่าหุง
 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อุดหนุน สําหรับเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการบริหารงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) หน้าที่ 2 ข้อ
ที่ 1

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 90,425 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการปกครองอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 14 โครงการ โดยมีรายการ ดังนี้
1.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 2,250.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 ข้อ 6 
2.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธี
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ไหว้สาแมฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 1,500
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 30
 ข้อ 13  
3.โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 2,250.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 29 ข้อ 9
4.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งบประมาณ
ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 3,125.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) หน้า 30 ข้อ 11
5.โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑและของดีอําเภอ
พาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 18,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 29 ข้อ 7
6.โครงการจัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 25,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) หน้า 31 ข้อ 15
7.โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระบรมธาตุเจ้าดอย
ตุง งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 1,500.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ข้อ 3
8.โครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ งบประมาณตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 2,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) หน้า 5
 ข้อ 8
9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต(ป๋ใหม
เมือง) ประจําป พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 3,300.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 28 ข้อ 5
10.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพรระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2564
 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 3,300.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
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แปลง (ฉบับที่2)หน้า 5 ข้อ 9
11.โครงการงานประเพณีเทศกาลแหเทียนเข้า
พรรษา ประจําป 2564 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 14,950
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27
 ข้อ 1 
12.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีทานหาแมฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 30 ข้อ 12
13.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 6,250.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 29 ข้อ 10
14.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และกิจกรรมวันแมแหง
ชาติ ประจําป 2564 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 5,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 29
 ข้อ 8
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

2.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง (หกเป็งลองฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) หน้าที่ 4 ข้อที่ 3
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตําบลทราย
ขาว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คา
ใช้จายในการจัดการประชุม คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลม คา
ป้ายโครงการ จ้างเหมาสํารวจความคิดเห็นในการจัดทําแผน วัสดุ
อุปกรณ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลม
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ฯลฯ งบประมาณ
ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
     ปรากฏแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 6

2.โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผน
หมูบ้าน/ชุมชน โดยมีคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คาอาาหาร คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาเอกสารประกอบ
การฝกอบรม คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงฉบับที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
     ปรากฏแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 2
 ข้อที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,159,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,249,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,249,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,638,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล กอง
คลัง  จํานวน  5  อัตรา ประกอบด้วย   ตําแหนง   ผู้อํานวยการ
กองคลัง, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้,  นักวิชาการพัสดุ ,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งจายไว้ไมเกิน
ตําแหนงละ 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 1,638,840.-บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 504,960 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่วไป  ตั้งจายไว้ไมเกิน
ตําแหนงละ 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 504,960.-บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,420 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่วไป ตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 63,420.-บาท 

งบดําเนินงาน รวม 868,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ   ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท 
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล กองคลัง ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 4
 สิงหาคม 2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 60,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา กองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม2549 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 82,000.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท 

2.คาจ้างเหมาถายเอกสารและเข้าเลม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร แบบแปลน  พิมพเขียวตาง ๆ และเข้า
เลมเอกสาร รายงานตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท   

3.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานของ กองคลัง  จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ไม
เกิน12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 250,000.- บาท 
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4.คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท    

5.คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง กองคลัง ในการอบรม สัมมนา ประชุมคา
ธรรมเนียมติดตอราชการ เอกชน และคาบริการตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 80,000.-บาท 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ กองคลัง สําหรับคารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองการต้อนรับบุคคลกลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งงบ
ประมาณไว้ไมเกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของปงบประมาณป
ที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจาย
ขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน10,000
.-บาท
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง กอง
คลัง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
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2.โครงการสํารวจทรัพยสิน ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจ
ทรัพยสิน ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จาย เชน คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูล
จํานวนแปลงที่ดิน และจ้างเหมาสํารวจครัวเรือน (สิ่งปลูก
สร้าง)  คาเอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยดําเนินการทั้งพื้นที่ในเขตตําบลทรายขาว 17
 หมูบ้าน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) หน้าที่ 5 ข้อที่ 10 ตั้งไว้เป็น
เงินจํานวน 40,000.-บาท  
        เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้
        -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยการดําเนินการตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น      พ.ศ
.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
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3.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านหลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาถายเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม คาวัสดุ อุปกณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคาใช้
จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 6 ข้อ
ที่ 11
เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้
        -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยการดําเนินการตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น      พ.ศ
.2557 ลว. 5 ส.ค. 2557
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
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4.โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรับชําระภาษีนอก
สถานที่ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ คาถายเอกสาร คาวัสดุ อุปกณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 5,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 6 ข้อที่ 12
เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้
        -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทบวาด้วยการดําเนินการตาม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ลว. 5 ส.ค. 2557
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน กองคลัง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และคาซอมกลาง สําหรับยานพาหนะ
ที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งาน 120,000
 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 181,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน กองคลัง เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป  เครื่องเย็บกระดาษ  เป็ก กาว แฟ้ม กรรไกร ซอง
เอกสาร แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 80,000.-บาท 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง 
เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 1,500.-บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk 
, Difital Video Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท 
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

1.เครื่องวัดระยะทางด้วยระบบเลเซอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยระบบ
เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง โดยเป็นผลิตภัณฑที่ผาน
มาตรฐาน ISO 16331-1 หรือ IEC 61010-1 ตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) โดยตั้งซื้อ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 7 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 22,000.-บาท 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายไว้เป็นคาบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ ของกองคลัง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 385,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป สําหรับสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตําบลทรายขาว ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 75,000
.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาใช้จายให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการเบิกจายคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
    -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝก
อบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 19 ข้อที่ 2 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 80,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 20 ข้อที่ 5 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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3.โครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และ
นอกเทศกาล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และนอกเทศกาล โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบ
การฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน กระบอง
ไฟ เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 20 ข้อที่ 5 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 23/9/2563  12:11:20 หน้า : 35/104



4.โครงการศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบลทราย
ขาว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการของศูนยปฏิบัติการพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติดตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการฝกอบรม และวัสดุอุปกรณตางๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 
     โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -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 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ เพลา หัว
เทียน ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจก
โค้งมน สันญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้
เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท  
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่
จําเป็นในการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 40,000.-บาท 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย ตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 2 ข้อที่ 1 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,736,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,166,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,166,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 961,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล กองการ
ศึกษาฯ จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา นักวิชาการศึกษา  และเจ้าพนักงานพัสดุ โดยคํานวณ
ไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 961,440.-บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
เจ้าพนักงานพัสดุ กองการศึกษาฯ  โดยคํานวณไว้ไมเกิน 12
 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 21,300.-บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษาฯ โดยคํานวณไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง กองการ
ศึกษาฯ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ โดยคํานวณไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 117,360 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจ้าง รวมถึงสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ กองการศึกษาฯ โดยคํานวณไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน 24,000 บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กองการ
ศึกษาฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล กองการ
ศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 60,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา กองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2549 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม2549 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 128,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างและ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานของ กองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 128,000.-บาท
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2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการตรวจสภาพรถ  หรือคาธรรมเนียมที่สวนราชการ
อื่นเรียกเก็บจากองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว คาลง
ทะเบียนในการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ กอง
การศึกษาฯ ไปฝกอบรม สัมมนา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรขาวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ กองการศึกษา เชน สิ่งพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และ
หนังสือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงการจ้างเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000 บาท      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ กองการศึกษาฯ สําหรับคา
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
รวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยว
ข้องกับการรับรองการต้อนรับบุคคลกลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้ง
งบประมาณไว้ไมเกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของปงบประมาณ
ปที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คา
อบรม คาธรรมเนียมอื่นๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง กอง
การศึกษาฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14
 กันยายน 2555

2.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคทการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 10 ข้อที่ 13    
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน กองการศึกษาฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 232,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน กองการศึกษาฯ เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป  เครื่องเย็บกระดาษ  เป็ก กาว แฟ้ม ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว กองการ
ศึกษาฯ เชน แปรง  ไม้กวาด  เขง ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  จาน
รอง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว กองการ
ศึกษาฯ เชน  น้ํายาเคมี และวัสดุอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 85,000.-บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร กองการ
ศึกษาฯ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk 
, Difital Video Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 37,000.-บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน หุน แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,774,321 บาท
งบบุคลากร รวม 9,550,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,550,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,084,704 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกข้าราชการครู/พนักงานครู ประกอบ
ด้วย ตําแหนงผู้อํานวยการโรงเรียน ครู คศ.3 ครู ครู คศ.2 คศ.1
 และครูผู้ชวย จํานวน 16 อัตรา ฯลฯ 
2.เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครูผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 5
 อัตรา
    คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 7,084,704.-บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการครู/พนักงาน
ครูที่ได้รับ จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเทาเงินวิทยฐานะ เดือน
ละ 5,600 บาท คํานวณไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 134,400.-บาท 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 428,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู/พนักงาน
ครู จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 428,400.-บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,746,636 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่การ
เงิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยครู จํานวน 3
 อัตรา ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง คนงาน
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว จํานวน 5 อัตรา 
    โดยคํานวณไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,746,636.-บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศพด. สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนงผู้ชวยการเงิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง คนทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 156,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,323,681 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้อัตราคาตอบแทนผู้ขอรับการ
ประเมิน ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 6,200.-บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างฯ กองการศึกษาฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดอปท.
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 11
 เมษายน 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 48,000.-บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 56,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาของบุตรข้าราชการครู ครู คศ.1,ครู คศ.2
,คศ.3 และเบิกจายให้แกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น การศึกษา พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน
ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 56,300.-บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,645,348 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 938,640 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างและ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานของ กองการศึกษาฯ ตําแหนง ผู้ชวยครู ผู้ดูแล
เด็ก เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8 อัตรา ตั้งจายไว้นเป็นเงิน
จํานวน 938,640.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในราชการของ
พนักงานครู พนักงานจ้างโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการตรวจสภาพ
รถ  หรือคาธรรมเนียมที่สวนราชการอื่นเรียกเก็บจากองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว คาลงทะเบียนในการ ไปฝก
อบรม สัมมนา ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท

3.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรขาวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กองการ
ศึกษาฯ เชน สิ่งพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และหนังสือที่อาน
อื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงการจ้างเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000 บาท  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับข้า
ราชการ
ครู พนักงานจ้าง ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการอบรมสัมมนา ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 80,000.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลง
วันที่ 14 กันยายน 2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
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2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ แขงขันทักษะทางวิชาการนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับภาค
เหนือ/ระดับประเทศ เชน คาจ้างเหมารถโดยสารประจําทาง คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 100,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 9 ข้อที่ 6
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3.โครงการคนเกงในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคนเกงในโรงเรียนท้อง
ถิ่น เชน  คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 9 ข้อที่ 7
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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4.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เหนือ/ประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค เหนือ/ประเทศ เชน คาจ้าง
เหมาบริการรถประจําทาง คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 9 ข้อ
ที่ 8
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

5.โครงการลูกเสือเทิดไท้องคราชันย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการลูกเสือเทิดไท้องค
ราชันย เชน  คาจ้าเหมารถโดยการประจําทาง คาอาหาร อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปรณตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 9 ข้อที่ 9
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,246,708 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีคาใช้จาย ดังนี้
1.คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตร ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ตามโครงการหรือคาใช้
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จายอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
2. คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 16,800.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาอินเตอร
เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
3. คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ตามโครงการหรือคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
4. คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ตามโครงการ หรือคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
5. คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
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ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 21,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนครูแกนนํา
และเจ้าหน้าที่ อปท. ตามโครงการฯตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต
.ทรายขาว)
6. คาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน750,000.- บาท  โดยมีรายการ ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนที่จะ
สมัครเข้ารวมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนละ 500,000
.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียน SBMLD ดี
เดน โรงเรียนละ 250,000.-บาท ตามโครงการฯตั้งจายตามแนว
ทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบ
ต.ทรายขาว)
7. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(คาจัดการเรียนการสอน รายหัว) Top up 
ประถม + Top up ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 555,800.- บาท
ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว)
8. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือเรียน) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 129,518.- บาท
ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว)
9. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณการเรียน ) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 73,490.-บาท
ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรง
เรียนอบต.ทรายขาว)
10. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบเรียน ) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 74,910.- บาท ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
11. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ) ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 113,590.- บาท ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
12. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
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จํานวน 91,000.- บาทตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
13. คาอาหารกลางวันโรงเรียนอบต.ทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 965,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน อบต.ทราย
ขาว (บ้านทาฮอ) ชั้นอนุบาล คนละ 20 บาท ประถมศึกษาปที่ 1-
 6 คนละ 25 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
14. คาอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 602,700.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
15. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน170,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ ป ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
16. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือเรียน)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 20,000.- บาทตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
17. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณการเรียน ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
18. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบเรียน )ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.- บาท ตั้งจายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบต.ทรายขาว)
19. คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 43,000.-บาท ตั้งจายตามแนว
ทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (โรงเรียนอบ
ต.ทรายขาว)

ค่าวัสดุ รวม 1,334,033 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้าฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง  ไม้
กวาด  เขง ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  จานรอง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,234,033 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 3 แหง และ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่ตําบล
ทรายขาว จํานวน 3 แหง  ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,234,033
.-บาท 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน จอบ เสียบ ค้อน ขวาน กระเบื้อง สี ทินเนอร ไม้ เหล็ก 
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 10,000.-บาท โดยดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก สารเคมีกําจัดและป้องกันศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช พันธุ
สัตวปก สัตวน้ํา วัสดุ อุปกรณเครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชนตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลย
บอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ของโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตาำบลทรายขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว กองการศึกษาฯ เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk 
, Difital Video Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการศึกษา เชน  หุน แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 223,800 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 180,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทาง
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําบาดาลสําหรับโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทางหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท โทรสาร และเหมารวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ
สําหรับโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,800.-บาท โดยดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 1,000.-บาท
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จายใน
การบริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกันเชน คาบริการ  คาภาษี ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 12,000.-บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

งบลงทุน รวม 628,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.โตะทํางานผู้บริหาร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานผู้บริหาร พร้อมตู้เสริม
ข้าง จํานวน 1 ตัว ขนาด กว้าง 91 เซ็นติเมตร ยาว 180 เซ็นติ
เมตร สูง 75 เซ็นติเมตร  ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 6,000.-บาท 

2.เก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว หุ้มหนังเทียมสีดํา ขนาด
กว้าง 71.5 เซ็นติเมตร ยาว 68 เซ็นติเมตร สูง 116-126 เซ็นติ
เมตร ขา 5 แฉกแบบมีล้อเลื่อน มีที่พักแขนสองข้าง ปรับสูงต่ําด้วย
โชคแกส ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 4,000.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 51,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 6
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2.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 7,500.-บาท โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 18 ข้อที่ 50

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 560,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.คากอสร้างอาคารบังแดดด้วยสแลนกรองแสงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านรองธาร

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารบังแดดด้วยสแลนกรองแสงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านรองธาร ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 96 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข
.003-1/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 110,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 22 ข้อที่ 6

2.คากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง หน้าโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว(ทาฮอ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง หน้าโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว(ทาฮอ) โดยการเรียงหินใน
กลอง GABION ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2.50 เมตร บันได คสล
. ทางลง 2 จุด ความยาวรวมไมน้อยกวา 28 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเลขที่ ทข.006/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 22 ข้อที่ 7
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว(ทา
ฮอ) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 150,000.-บาท ตั้งจายตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบ้านโป่งแดง จํานวน 568,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา (สพป.) ในตําบลทรายขาว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 อัตรา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ให้
แก โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 568,000.- บาท

โรงเรียนรองธารวิทยา จํานวน 704,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา (สพป.) ในตําบลทรายขาว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 อัตรา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ให้
แก โรงเรียนบ้านรองธารวิทยา ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 704,000.- บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง จํานวน 95,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ
เพียง
ของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 1 
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างรายได้ระหวางเรียน ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 2 
3.โครงการเข้าคายอบรมเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 110 ข้อที่ 11 
4.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากโรงเรียน สูบ้าน สูชุมชน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 10 ข้อที่ 14 
    โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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อุดหนุนโรงเรียนรองธารวิทยา จํานวน 105,000 บาท

1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 1 
2.โครงการสร้างรายได้ระหวางเรียนด้วยธุรกิจเบเกอรี่ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 8 ข้อที่ 4 
3.โครงการเข้าคายอบรมเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 10 ข้อที่ 12 
4โครงการเข้าคายฝกทักษะด้านกีฬา ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 10 ข้อที่ 11 
5.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากโรงเรียน สูบ้าน สูชุมชน ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 10 ข้อที่ 14 
    โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 852,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 120,000.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในาการฝกอบรม
และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2690 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562
    -    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
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ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาตอบแทนการสํารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการสํารวจข้อมูลประชากรสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 12,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้าที่ 22 ลําดับที่ 4 
    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
 ลงวันที่ 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 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตวตําบลทรายขาว และ
ดําเนินการทําหมันสัตวเพื่อคุมจํานวนประชากรสัตวในพื้นที่  โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 22 ข้อที่ 4
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
 ลงวันที่ 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 
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2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอในตําบลทรายขาว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดตอตางๆในตําบลทรายขาว เชน การป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค คาวัสดุ คาน้ํายาเคมี คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการ
ฝกอบรมใช้จายในการจัดอบรม หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 21 ลําดับที่ 3
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120
 ลงวันที่ 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
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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3.โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนองคการบริหารสวน
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.2561
-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 16 ข้อที่ 6    
โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของงบ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2563
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตรหรือการแพทยตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี   เชน วัคซีน น้ํายาเคมี วัสดุอุปกรณทางการแพทย น้ํายา
ตางๆ สายยาง แอลกอฮอล และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท 
     

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 17 ตําบลทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ตําบลทรายขาว หมูบ้านละ 20,000 บาท โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 340,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 21 ลําดับที่ 2 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ.ศ
.2563 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 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

วันที่พิมพ : 23/9/2563  12:11:21 หน้า : 69/104



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,541,030 บาท

งบบุคลากร รวม 1,595,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,595,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,376,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป กองชาง จํานวน 4 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง วิศวกรโยธา นายชาง
โยธา เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 1,376,640.-บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 42,000.-บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 176,400.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑรางขอบ
เขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจะจ้างและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 250,000.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0803.3/ว 1953  ลงวันที่ 25  กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กองชาง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล กองชาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบ้านตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวัน
ที่ 4 สิงหาคม 2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา กองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม2549 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,303,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 963,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง
และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยมีรายการ ดัง
นี้ เชน คาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ( 12 เดือน) คาจ้างเหมาถายเอกสารขนาดใหญ
กวา A3 คาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลัก เชนตัดหญ้า
สองข้างทาง ฯลฯ คาจ้างเหมาออกแบบ  จ้างควบคุมงานฯ คาจ้าง
เหมาบริการอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานของกองชาง จํานวน 6
 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
    ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 963,000.-บาท โดยดําเนินการตาม
แนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541  เรื่อง การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง              

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในราชการของ
กองชาง เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการตรวจสภาพ
รถ  หรือคาธรรมเนียมที่สวนราชการอื่นเรียกเก็บจากองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว เชน คารางวัดที่ดิน คาตรวจสอบแนว
เขตที่ดิน นสล. คาธรรมเนียมตอใบอนุญาตน้ําบาดาล ตลอดจนคา
ธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000 บาท    

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรขาวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ของ กองชาง เชน สิ่งพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และ
หนังสือที่อานอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงการจ้างเหมาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ เชน วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป แผน
พับ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000 บาท  
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4.คาบํารุงการตรวจวิเคราะหน้ําอุปโภค หรือบริโภค ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงการตรวจวิเคราะห น้ําอุปโภค หรือ
บริโภค  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามโครงการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) หมวดที่ 1 ด้านโครง
สร้างพื้นฐานหมวดยอยที่ 3 ด้านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
- เพื่อจายเป็นคาตอใบอนุญาตเจาะและใช้น้ําบาดาล  ของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564
    ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 40,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับ  พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง กอง
ชาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558

2.โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตําบลทรายขาว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตําบล
ทรายขาว โดยมีคาใช้จาย เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงคาใช้จายในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว
ของตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 23 ข้อที่ 3 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และคา
ซอมกลาง สําหรับยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือ
ระยะทางใช้งาน 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน  ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท 
     โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 732,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน กองชาง เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป  เครื่องเย็บกระดาษ  เป็ก กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กอง
ชาง เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟ เครื่อง
วัดแรงดันไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช
ไฟฟ้า เบรกเกอร แผงวงจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 150,000.-บาท
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง กองชาง เชน ไม้
ตางๆ ทินเนอร น้ํามันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู จอบ เสียม พลั่ว ขวาน สวาน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
การขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กอง
ชาง  เชน  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000.-บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  น้ํายา
เคมี และวัสดุอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 2,000.-บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง เชน
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสี หรือ
ขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล(
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk 
, Difital Video Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมน
บอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 100,000.-บาท

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือแกะ
สลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 20,000.-บาท

งบลงทุน รวม 2,590,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 716,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 28,600.-บาท โดยตั้ง
ซื้อตามบัญชีราคาของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อที่ 10.6 หน้า 24 และมีคุณลักษณะ
รายละเอียดตาม ข้อที่ 10.6 หน้า 84 
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2.โตะทํางานเข้ามุม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเข้ามุม โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ ทรง L-shape ขนาด 160x140x75 เซ็นติเมตร มีตู้เก็บเอกสาร
และสิ่งของพร้อมกุญแจล็อกในรูปแบบตู้บานเลื่อนซ้ายมือและตู้
ลิ้นชัก 3 ชั้น พร้อมกระจกเพื่อไว้สําหรับวาง
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 7,000.-บาท

3.เก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง โดยมี
คุณลักษณะ ขนาด 68 x 64 x 95-105 ซม. ปรับระดับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนัง ขาฐาน
กว้าง 5 แฉก จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท โดยตั้งซื้อ
ตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 21,600.-บาท

4.ตู้เก็บเอกสารแบบสามชอง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสามชอง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 80x40x120 เซ็นติเมตร แข็งแรง ทนตอ
ความร้อน และรอยขีดขวน รูปแบบชองโลง 3 ชั้น  มีแผนชั้นวางที่
ปรับระดับได้ตามความต้องการจํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,500
.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 7,000.-บาท

ครุภัณฑสํารวจ

1.กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา โดยตั้ง
ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หน้าที่ 28 ข้อที่ 11.1.2 โดยมี
คุณลักษณะตาม หน้าที่ 88 ข้อที่ 11.1.2 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 34,000.-บาท 
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2.เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 24,500.-บาท โดย
กําหนดราคาและมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หน้าที่ 94 ข้อที่ 11.3 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 6 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 17,000.-บาท 

2.เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 5 ข้อที่ 10 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 23,000.-บาท 

3.เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 16 ข้อที่ 45 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 8,900.-บาท 
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4.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยตั้งซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 16 ข้อที่ 45 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 15,000.-บาท 

ครุภัณฑอื่น

1.เตาเผาขยะ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑอื่น ๆ ได้แก เตาเผาขยะ จํานวน 1
 เตา สําหรับกําจัดขยะในเขตพื้นที่ตําบลทรายขาว โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 450,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
1.ขนาดทั่วไปเตาเผา : กว้างไมน้อยกวา 125 เซ็นติเมตร ยาวไม
น้อยกวา 135 เซ็นติเมตร สูงไมน้อยกวา 200 เซ็นติเมตร 
     - ชองป้อนขยะมีประตูเลื่อน ปิด-เปิด
     - ชองเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตาพร้อมตะแกรงเหล็กหลอ
     - ชองลมและตักขี้เถ้า
     - ชองลมสําหรับชวยเผาไหม้ภายในตัวเผาเพื่อปรับปริมาณลม
     - ชองดูไฟในเตาด้านหลัง มีฝาปิด-เปิด
     - ประตูด้านหลังของห้องเผาเขมาควัน แกส มีชองสําหรับเอาขี้
เถ้าละเอียดออกพร้อมประตู ปิด-เปิด
2.วัสดุที่ใช้ทําเตาเผาประกอบด้วย 
     - อิฐทนไฟ  (มี มอก.)
     - อิฐฉนวน (มี มอก.)
     - ปูนทนไฟ (มี มอก.)
     - เหล็กโครงสร้างหนาไมน้อยกวา 5 มิลลิเมตร
     - เหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตร
3.ประสิทธิภาพการเผาไหม้ : ความร้อนห้องเผามลพิษมีอุณหภูมิ
ไมต่ํากวา 800 องศาเซลเซียส เป็นเตาเผาแบบตอเนื่องที่สามารถ
เผาขยะมูลฝอยแห้งและเปยกที่มีความชื้นไมเกิน 25-30% ได้ไม
น้อยกวา 50 กิโลกรัมตอชั่วโมง ติดตอกันได้ตลอดเวลาโดยไม
หยุดพัก และการเผาไหม้ไมใช้น้ํามัน แกส สารระเหยใดๆ รวมทั้ง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และเครื่องอัดอากาศไปชวยในการเผา
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ไหม้ นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ
4.ภายในเตาเผา : ต้องมีห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้
เขมา ควัน แกส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยูในตัวเดียวกัน  
5. การกําจัดฝุ่นควัน ของเสียจากการไหม้ : ภายในเตาต้องมีห้อง
เผาไหม้ทั้งขยะและห้องเผาไหม้เขมาควัน แกส พร้อมดักเก็บฝุ่น
อยูในเตาเดียวกัน
6. อุปกรณเสริมเพิ่มในการกําจัดเขมาควันกอนจะปลอยออกจาก
ปลองควัน : ไมมีอุปกรณเสริมกําจัดควัน
7. การรับประกันสินค้า : กําหนดการรับประกันไมน้อยกวา  2  ป
8. การซอมบํารุง : บริการตรวจเช็คสภาพบริการหลังการ
ขาย ทุก 6 เดือน ระยะเวลา 5 ป
9. รายละเอียดปลองควัน : 
     - สูงจากพื้นไมน้อยกวา 500 เซนติเมตร (วัดจากฐานปลอง
ควันถึงปลายหมวกปลองควัน) 
     - ปลองทรงกลมทําด้วยสแตนเลสม้วนหนาไมน้อยกวา 3
 มิลลิเมตร
     - ปลองควันทอนลางขนาดภายนอก 39 เซนติเมตร x 120
 เซนติเมตร และภายในปลองหลอด้วยปูนทนไฟหนา 5
 เซนติเมตร 
     - ปลองควันทอบนขนาดภายนอกไมน้อยกวา 29 x 36
 เซนติเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 27 ข้อที่ 7  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ กองชาง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,874,390 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 674,390 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
จายเพื่อดัดแปลง ตอเติม เชน ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงราง
ระบายน้ํา อาคารตางๆ ระบบไฟฟ้า ถนนที่อยูในเขตรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 674,390.- บาท

คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตําบลทรายขาว จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาวให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 96 ข้อ 24 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 1,000,000.-บาท 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

1.คาสํารวจตามโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตําบลทรายขาว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจ ถ้ํา โบราณสถาน ฯลฯ ในพื้นที่ตําบลทราย
ขาว ตามโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตําบลทราย
ขาว เชน  เชน คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท   

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,241,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,241,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,241,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.คาปรับปรุงหอสูงกระจายเสียงประจําหมูบ้าน บ้านทาฮอ หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหอสูงกระจายเสียงภายในหมูบ้าน บ้านทา
ฮอ หมูที่ 6 เชน แอมปขยายเสียง สายสัญญาณ สําโพงขยาย
เสียง และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามประมาณการราคา
ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 15 ข้อที่ 2
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2.คาปรับปรุงหอสูงกระจายเสียงภายในหมูบ้าน บ้านสันต้นมวง หมูที่ 
10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหอสูงกระจายเสียงภายในหมูบ้าน บ้าน
สันต้นมวง หมูที่ 10 เชน ระบบสงสัญญาณ แอมปขยายเสียง สาย
สัญญาณ สําโพงขยายเสียง และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ตามประมาณการราคาขององคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 23
 ข้อที่ 2

3.คากอสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า อบต.ทรายขาว จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 2 แหง ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว (บริเวณหนองไคร้
และบริเวณหนองสระ) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ํา
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร รายละเอียดตามแบบเลข
ที่ ทข.047/2563 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 136,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 21 ข้อที่ 5 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมคาววัง หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าพื้นที่
การเกษตร) ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา 564 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.002/2564 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) หน้าที่ 18 ข้อที่ 1
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2.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายขาว หมูที่ 5 จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบ
สุสานประจําหมูบ้าน) ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.005/2564 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 600,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) หน้าที่ 19 ข้อที่ 1

3.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู
ที่ 7 (ซอยลงทุงหนองปลิง) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา 192 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 2 แถว ๆ
 ละ 6 ทอน พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.007/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 100,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 17 ข้อที่ 1

4.คาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรองธาร หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนในหมู
บ้าน) หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไมน้อยกวา 70 ตาราง
เมตร พร้อมรางระบายน้ํา คสล.แบบมีผาปิด ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 26 ทอ ความยาวราง
ระบายน้ําทั้งหมดรวมทอระบายน้ําไมน้อยกวา 149 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข 009/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 21 ข้อที่ 1
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5.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นมวง หมูที่ 10 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/7 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา 378 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.010/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 200,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 23 ข้อที่ 1

6.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมูที่ 14 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมาน
มิตร หมูที่ 14 (สายทางบ้านสมานมิตร-สวนป่าแมส้านแม
ใจ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 544 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000.-บาท ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.014/2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 33 ข้อที่ 1

7.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทวี หมู
ที่ 16 (ซอย 3/2) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา 192 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.016-1/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 105,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่1) หน้าที่ 36 ข้อที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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 ตั้งไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 2 ข้อ
ที่ 13  
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563 

2.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านสมานมิตร หมูที่ 14 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้าน
สมานมิตร หมูที่ 14 ในการดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 40,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่) องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที่ 6 ข้อที่ 13 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563
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3.อุดหนุนศูนยการเรียนรู้และสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตําบลทราย
ขาว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนยการเรียนรู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตําบลทรายขาว ในการดําเนินการสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ การดําเนินการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ วัสดุอุปกรณตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 100,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 14 ข้อที่ 4 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธารทอง – ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬากลุมเครือ
ขาย ธารทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา ในการจัดการแขง
ขันกีฬากลุมเครือขาย ธารทอง – ทรายขาว ระดับประถม
ศึกษา โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ หรือ
วัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่)องคการบริหารสวน
ตําบลทรายขาว หน้าที8่ ข้อที่ 5
    โดยดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลทรายขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว ในการจัดการแขงขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทนกรรมการ คา
วัสดุอุปกรณกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงค
ตาง ๆ หรือวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 30,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 7 ข้อที่ 14    โดยดําเนินการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559
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3.โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบ
แทนกรรมการ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ หรือวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 80,000.-บาท ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 31 ข้อที่ 16
    โดยดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

4.โครงการวันเด็กตําบลทรายขาว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการวันเด็กตําบลทราย
ขาว โดยมีคาใช้จาย เชน อาหาร อาหารวาง คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 90,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 40 ข้อที่ 17
    โดยดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559
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5.โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลทรายขาว ต้านภัยยา
เสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.จัดแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคตาง ๆ หรือ
วัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 80,000
.-บาท
2.คาใช้จายในการสนับสนุนและจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในระดับตาง ๆ โดยมีคาใช้จาย เชน คาจ้างเหมารถในการรับสง
นักกีฬาเข้ารวการแขงขัน คาวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 20,000.-บาท
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 31 ข้อที่ 16
    โดยดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 365,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทรายขาว
ดําเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตําบลทราย
ขาว โดยมีคาใช้จาย เชน คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาจ้างเหมา
เครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 315,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 27 ข้อที่ 4
  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนวัดแมคาววัง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดแมคาววัง ดําเนินการจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีคาใช้จายเชน คาจ้างเหมาจัด
ทําสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้า 41 ข้อที่ 1
    โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,965,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,965,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,965,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยผลอาสิน (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานกอ
สร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ตั้งจายไว้ไม
เกิน 20,000.-บาท 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านรอง
ธาร หมูที่ 3

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด บ้านรองธาร หมูที่ 3 (ซอย 5 เชื่อมสาย
ทาง ซอย 7) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 34 ทอน ความยาวรวมรางระบายน้ํา
พร้อมทอระบายน้ําไมน้อยกวา 184 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ ทข.003/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวหน้าที่ 9 ข้อที่ 1

10.คากอสร้างราวกันตก บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างราวกันตก บ้านโป่งทวี หมูที่ 16 (ซอบ
3/5) โดยติดตั้งการดเรล มีความยาวไมน้อยกวา 65 เมตร พร้อม
งานขยายไหลทางความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 127 .50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข
.016/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 195,000.-บาท ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 37 ข้อที่ 1
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2.คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไมมีฝาปิด บ้าน
หนองผักจิก หมูที่ 4

จํานวน 121,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไมมี
ฝาปิด บ้านหนองผักจิก หมูที่ 4 (ซอยหน้าบ้านนายแก้ว แก้
อุด) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาวรวมรางรวมทอระบายน้ําไม
น้อยกวา 84 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.004/2564  ตั้ง
จายไว้เป็นเงินจํานวน 121,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวหน้าที่ 12 ข้อที่ 1

3.คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านโป่ง
แดง หมูที่ 8

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝา
ปิด บ้านโป่งแดง หมูที่ 8  (ซอย 6) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนยกลาง
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 86 ทอน ความยาวรวมรางระบายน้ํา
พร้อมทอระบายน้ําไมน้อยกวา 269.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ทข.008/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 65 ข้อ
ที่ 2

4.คาวางทอกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหลทาง บ้านรองธารกลาง 
หมูที่ 11

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบอพัก และขยาย
ไหลทาง บ้านรองธารกลาง หมูที่ 11  (เส้นทางหน้าโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลบ้านรองธาร) ทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร  จํานวน 100 ทอน พร้อมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็กจํานวน 11 บอ และขยายไหลทางหนา 0.12 เมตร มีความ
ยาวรวมบอพักไมน้อยกวา 107 เมตร รายละเอียดตามแบบเลข
ที่ ทข.011/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
หน้าที่ 26 ข้อที่ 2
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5.คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านโป่ง
แดงใหม หมูที่ 12

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝา
ปิด บ้านโป่งแดงใหม หมู
ที่ 12 (ซอย 2) ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 พร้อมวาง
ทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร  จํานวน 42 ทอน ความยาวรวมรางระบายน้ํา
และทอระบายน้ําไมน้อยกวา 169 เมตร พร้อมงานวางทอระบาย
น้ํา คสล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  จํานวน 15 ทอน มี
บอพักน้ําไมน้อยกวา 4 บอ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข
.012/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 300,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาวหน้าที่ 76 ข้อที่ 2

6.คาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม บ้านดงลาน หมูที่ 17 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบอ
พัก บ้านดงลาน หมูที่ 17  (สายทางข้างโรงเรียนบ้านรองธาร) ทอ
คอนกรีตขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 114 ทอน พร้อมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็กจํานวน 12 บอ ความยาวรวมบอพักไมน้อย
กวา 126 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.017/2564 ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาวหน้าที่ 39 ข้อที่ 3

7.คากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพังหน้าโรงเรียนรองธารวิทยา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพังหน้าโรงเรียนรองธาร
วิทยา โดนเรียงหินในกลอม GABION ขนาด
กว้าง 2.40 เมตร สูง 2.50 เมตร ความยาวรวม 22 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.003-1/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 42 ข้อที่ 4
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8.คากอสร้างอาคารอเนกประสงค บ้านสันทราย หมูที่ 1 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค บ้านสันทราย หมู
ที่ 1 (บริเวณหน้าวัดสันทราย) ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 128 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข
.001/2564 ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 350,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 46 ข้อที่ 10

9.คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้าน
หนองผักจิก หมูที่ 4

จํานวน 179,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝา
ปิด บ้านหนองผักจิก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 10 ทอน ความยาวรวมรางระบายน้ํา
พร้อมทอระบายน้ําไมน้อยกวา 84 เมตร รายละเอียดตามแบบเลข
ที่ ทข.004-1/2564 ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 179,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาวหน้าที่ 56 ข้อที่ 7

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.คาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านรวมไทย หมูที่ 
13

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้าน
รวมไทย หมูที่ 13 ขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อยกวา 6 นิ้ว ความ
ลึกไมน้อยกวา 100 เมตร พร้อมระบบสูบ - จาย น้ํา ระบบ
ไฟฟ้า ฯลฯ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทข.013/2564 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 32 ข้อที่ 2 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 470,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบลทรายขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตําบลทรายขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้ง
ไว้เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกร
ปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 24 ลําดับที่ 5
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลทรายขาว  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม รวมถึงคา
ใช้จายในการศึกษาดูงานด้านการเกษตรนอกพื้นที่ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 15 ลําดับที่ 3
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิเชน พันธุไม้ ปุ๋ย วัสดุในการบํารุง
รักษาต้นไม้ ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 10,000.-บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.คาอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงานประมาณให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพาน ใน
การดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 2
 รายการ ดังนี้
1.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านทาฮอ หมูที่ 6 ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 200,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 15 ข้อที่ 2
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองตุ้ม หมูที่ 7 ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 200,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่) องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว หน้าที่ 17 ข้อที่ 2    

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
ถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 16 ลําดับที่ 5 โดยดําเนินการตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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2.โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
ถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 30,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 –
2565) หน้าที่ 23 ลําดับที่ 1 โดยดําเนินการตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3.โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคลองสวยน้ําใส โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ คา
เชาเครื่องเสียง หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกรอง
สวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) องคการบริหารสวนตําบลทราย
ขาว หน้าที่ 23 ลําดับที่ 4 โดยดําเนินการตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 25,559,844 บาท

งบกลาง รวม 25,559,844 บาท
งบกลาง รวม 25,559,844 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 250,000
.-บาท
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
    -หนังสือสํานักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22  มกราคม  2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
    -หนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ดวนที่
สุด ที่ สค 0030/ว 09  ลงวันที่ 7 มกราคม 2557  เรื่อง อัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ประจําป พ.ศ. 2557  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,296 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตราร้อย
ละ 0.20 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 8,296.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญํติเงินทดแทน(ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทราย
ขาว สําหรับเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงินจํานวน 50,000
.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว หน้าที่ 13 ข้อที่ 3  
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2563 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,106,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอาย6ุ0 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 20,106,000 บาท
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ตั้งไว้เป็นเงินจํานวน 4,320,600
 บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 6,000 บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17 
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น หรือจําเป็นเรงดวนตามความเหมาะสม ฯลฯ ตั้งจายไว้เป็นเงิน
จํานวน 300,000.-บาท โดยดําเนินการตั้งจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
งบประมาณสมทบไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งจายไว้เป็น
เงินจํานวน 200,000.-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 หลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
    -ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑการ
คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตั้งจายไว้
เป็นเงินจํานวน 30,000.-บาท 
    โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
    -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงิน ชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ถึงแกความ
ตาย  พ.ศ.2560
    -หนังสือสํานักงาน กจ กท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 266,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว
41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งจายไว้เป็น
เงิน จํานวน 266,460.- บาท

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 23,088 บาท

เพื่อตั้งงบประมาณกรณีชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ(ช.ค.บ.)และ
เงินชวยพิเศษ 3 เทา ของ ช.ค.บ. โดยยกเว้นรายการเงิน ช.ค.บ
.ตําแหนงครูบํานาญ ที่เบิกจายจากเงินอุดหนุนบําเหน็จครู ตั้งจาย
ไว้เป็นเงินจํานวน 23,088.-บาท 
    โดยดําเนินการตนามแนวทาง ดังนี้ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้
รับบํานาญของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที1่6) พ.ศ.2558
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.5/ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
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