ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

าบิ า
ต/ า

าน

นตาบ ท า า
ั

ัด ี

า

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

109 .10

- ถนน
ต/ า
ื้นที่

ป ะ า ทั้

าน ั

ธิน
ัด ี

/ตาบ ท า า
า 57120
82.84 ตา า ิ

ด

9,667 น

ชาย

4,699 คน

หญิง

4,968 คน

ต

้ ู ณ ันที่ 28 ัน า น 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลทร ยข ว
ภ พ น จง วด ชียงร ย

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลทร ย ว

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

30

. . 2564

46,598,655.33

1.1.2

139,524,921.98

1.1.3

14,480,926.30

1.1.4

0

1.1.5

1

1.2

0.00
72,247.28

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2563

67,132,830.91
ษ

172,368.55
150,079.70
164,421.21
0.00
็

็

22,373.01
29,200.00

ษ

24,313,872.44
42,280,516.00

2.2
2.3

1,213,542.32
61,485,351.70

24,028,637.00
18,822,407.95
9,919,448.56
6,837,717.19
1,866,141.00
ื

11,000.00

2.4
2.5

1,213,542.32
ื

1,716,500.00

2.6
2.7

0.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลทร ย ว
ภพน
วด ย ร ย

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

172,368.55

342,000.00

1,052,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

150,079.70

225,500.00

170,500.00

มวดร ยได้

164,421.21

150,000.00

123,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

22,373.01

61,500.00

36,500.00

มวดร ยได้

29,200.00

5,000.00

5,000.00

538,442.47

784,000.00

1,387,000.00

24,313,872.44

25,863,000.00

26,613,000.00

24,313,872.44

25,863,000.00

26,613,000.00

42,280,516.00

51,353,000.00

51,000,000.00

42,280,516.00

51,353,000.00

51,000,000.00

67,132,830.91

78,000,000.00

79,000,000.00

ทรพย น
ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

24,028,637.00

25,559,844.00

26,999,780.00

งบบุคลากร

18,822,407.95

23,761,560.00

26,287,994.00

งบดา นินงาน

9,919,448.56

15,632,181.00

14,863,951.00

งบลงทุน

6,837,717.19

10,103,990.00

8,345,300.00

งบ งินอุดหนุน

1,866,141.00

2,930,425.00

2,487,975.00

งบรายจ่ายอื่น

11,000.00

12,000.00

15,000.00

61,485,351.70

78,000,000.00

79,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลทรายขาว
อา ภอพาน จัง วัด ชียงราย
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

15,479,670

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,174,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,541,320

แผนงาน าธารณ ุข

1,112,640

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

811,680

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

578,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

11,980,690

แผนงานการ กษตร

321,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

26,999,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

79,000,000

น้ : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ ท
ภพน
ด
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

26,999,780

26,999,780

บ

26,999,780

26,999,780

น้ : 2/9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,207,200

382,560

2,488,980

344,280

10,423,020

มื )

2,916,720

0

0

0

2,916,720

)

4,290,480

382,560

2,488,980

344,280

7,506,300

3,214,200

110,300

1,000,375

29,800

4,354,675

534,200

45,300

450,000

29,800

1,059,300

1,900,000

65,000

438,875

0

2,403,875

ดุ

435,000

0

111,500

0

546,500

ธ ณูปโภ

345,000

0

0

0

345,000

312,800

0

285,200

0

598,000

ุภณฑ

312,800

0

285,200

0

598,000

งบ งินอุดหนุน

88,975

0

0

0

88,975

น ุด นุน

88,975

0

0

0

88,975

งบรายจ่ายอื่น

15,000

0

0

0

15,000

ื่น

15,000

0

0

0

15,000

10,838,175

492,860

3,774,555

374,080

15,479,670

น ดื น (ฝ่
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใ้

งบลงทุน

รวม

น้ : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

564,720

564,720

564,720

564,720

610,000

610,000

ต บแทน

300,000

300,000

ใ้

210,000

210,000

100,000

100,000

1,174,720

1,174,720

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน

ดุ
รวม

น้ : 4/9

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,540,740

10,836,704

0

12,377,444

1,540,740

10,836,704

0

12,377,444

808,000

5,532,276

0

6,340,276

ต บแทน

200,000

120,500

0

320,500

ใ้

238,000

3,875,943

0

4,113,943

370,000

1,284,033

0

1,654,033

0

251,800

0

251,800

57,600

185,000

0

242,600

ุภณฑ

57,600

185,000

0

242,600

งบ งินอุดหนุน

0

1,296,000

285,000

1,581,000

น ุด นุน

0

1,296,000

285,000

1,581,000

2,406,340

17,849,980

285,000

20,541,320

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน

ดุ
ธ ณูปโภ
งบลงทุน

รวม

น้ : 5/9

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

236,640

236,640

236,640

236,640

536,000

536,000

ต บแทน

156,000

156,000

ใ้

280,000

280,000

100,000

100,000

งบ งินอุดหนุน

340,000

340,000

น ุด นุน

340,000

340,000

1,112,640

1,112,640

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน

ดุ

รวม

น้ : 6/9

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

502,080

502,080

502,080

502,080

119,600

119,600

ต บแทน

69,600

69,600

ใ้

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

190,000

190,000

น ุด นุน

190,000

190,000

811,680

811,680

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน

รวม

น้ : 7/9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

270,000

20,000

290,000

ใ้

270,000

20,000

290,000

งบ งินอุดหนุน

0

288,000

288,000

น ุด นุน

0

288,000

288,000

270,000

308,000

578,000

รวม

น้ : 8/9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใ้
ดุ
งบลงทุน
ุภณฑ
ท่ดนแ

่

้
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

2,184,090

0

2,184,090

2,184,090

0

2,184,090

2,291,900

0

2,291,900

172,000

0

172,000

1,316,900

0

1,316,900

803,000

0

803,000

970,700

6,534,000

7,504,700

970,700

0

970,700

0

6,534,000

6,534,000

5,446,690

6,534,000

11,980,690

น้ : 9/9

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

70,000

251,500

321,500

ใ้

60,000

251,500

311,500

10,000

0

10,000

70,000

251,500

321,500

ดุ
รวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลทรายขาว
และโดยอนุมัติของนายอาเภอพาน
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 79,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 79,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,479,670

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,174,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,541,320

แผนงานสาธารณสุข

1,112,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

811,680

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

578,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11,980,690

แผนงานการเกษตร

321,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

26,999,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

79,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลทรายขาวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายทรงเพชร ใจทน)
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลทรายขาว
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายกิตติ ชัยดรุณ)
ตาแหนง นายอาเภอพาน

วนท่พมพ : 28/9/2564 13:52:11

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ง รบร ร วนต บลทร ย ว
ภ พ น จง วด ชยงร ย
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร
ธรรม นยมใน ร
นง ื รบร ง รแจง ถ นท่
จ น ย ร รื
ม ร
ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปรบ รผด ญญ
ใบ นุญ ตปร บ ร
รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุภพ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,000.00
0.00 %
1,000.00 71,000.00 %
300,000.00
0.00 %
40,000.00
0.00 %
342,000.00

ปี 2565

893,820.30
77,063.08
0.00
59,930.00
1,030,813.38

19,199.00
-4,552.91
104,173.46
53,549.00
172,368.55

1,000.00
711,000.00
300,000.00
40,000.00
1,052,000.00

2,551.10

2,725.70

3,000.00

0.00 %

3,000.00

1,000.00

300.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

710.00

600.00

500.00

0.00 %

500.00

1,510.00
2,700.00
201,959.00

1,140.00
1,200.00
105,264.00

1,500.00
5,000.00
175,000.00

0.00 %
0.00 %
-31.43 %

1,500.00
5,000.00
120,000.00

32,940.00

33,600.00

35,000.00

0.00 %

35,000.00

วนท่พมพ : 28/9/2564 13:52:11

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รใน รว รื พื้นท่ใด ซึ่งมพื้นท่ น 200 ต ร ง มตร
ใบ นุญ ต ย่ ว บ ร วบ ุม ร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ุทศใ
ย
ร รจดซื้ จดจ ง
ยนแบบแปลน
รบร ง น แล ถ ย
ร
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ รรพ มต

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

0.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

3,455.00
246,825.10

5,250.00
150,079.70

4,000.00
225,500.00

0.00 %

4,000.00
170,500.00

169,689.85
169,689.85

164,421.21
164,421.21

150,000.00
150,000.00

-18.00 %

123,000.00
123,000.00

75.95
11,500.00
0.00
107.00
26,550.00
38,232.95

445.01
0.00
0.00
103.00
21,825.00
22,373.01

1,000.00
10,000.00
0.00
500.00
50,000.00
61,500.00

0.00
0.00

29,200.00
29,200.00

5,000.00
5,000.00

758,608.50
10,539,314.42
3,821,308.39
160,769.76
8,454,602.78

812,516.05
9,791,516.44
3,762,608.90
181,998.03
7,312,392.52

800,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
200,000.00
8,000,000.00

0.00
-100.00
100.00
0.00
-40.00

%
%
%
%
%

1,000.00
0.00
5,000.00
500.00
30,000.00
36,500.00

0.00 %

5,000.00
5,000.00

6.25
2.00
0.00
0.00
2.50

%
%
%
%
%

850,000.00
10,200,000.00
5,000,000.00
200,000.00
8,200,000.00

วนท่พมพ : 28/9/2564 13:52:11

น : 3/3

รายรับจริง
ภ ลวงแร
ภ ลวงปิโตร ลยม
งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย นแ งช ต
ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ธรรม นยมแล ใชน้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
80,000.00
0.00 %
80,000.00
0.00 %
2,000.00
0.00 %

ปี 2562
82,686.83
74,584.36
2,467.95

ปี 2563
70,508.49
65,027.95
3,768.06

ปี 2565
80,000.00
80,000.00
2,000.00

2,023,441.00

2,313,536.00

1,700,000.00

17.65 %

2,000,000.00

0.00
25,917,783.99

0.00
24,313,872.44

1,000.00
25,863,000.00

0.00 %

1,000.00
26,613,000.00

41,857,112.00
41,857,112.00
69,260,457.27

42,280,516.00
42,280,516.00
67,132,830.91

51,353,000.00
51,353,000.00
78,000,000.00

-0.69 %

51,000,000.00
51,000,000.00
79,000,000.00

วนท่พมพ : 28/9/2564 13:52:31

น : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ง

รบร ร วนต บลทร ย ว
ภ พ น จง วด ชยงร ย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

79,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

1,052,000 บาท

ภ ษโรง รื นแล ท่ดน

จ นวน

1,000 บ ท

ภ ษบ รุงท งท่

จ นวน

711,000 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง

จ นวน

300,000 บ ท

ภ ษป้ ย

จ นวน

40,000 บ ท

รวม

170,500 บาท

ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร

จ นวน

3,000 บ ท

ธรรม นยมใน ร
นง ื รบร ง รแจง ถ นท่จ น ย
ร รื
ม ร

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

1,500 บ ท

ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

5,000 บ ท

ปรบ รผด ญญ

จ นวน

120,000 บ ท

รบ จ รท่ ปน นตร ยต

จ นวน

35,000 บ ท

ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รใน รว รื พื้นท่ใด ซึ่งมพื้นท่ น 200 ต ร ง มตร

จ นวน

500 บ ท

ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม

จ นวน

4,000 บ ท

รวม

123,000 บาท

จ นวน

123,000 บ ท

รวม

36,500 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร
โฆษณ

ใบ นุญ ตปร
ุภพ

บ ร

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ุทศใ

ศ รื แผนปลว พื่

ร

ร

วนท่พมพ : 28/9/2564 13:52:31

น : 2/2

ยนแบบแปลน
รบร ง น แล ถ ย

ร

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

26,613,000 บาท

จ นวน

850,000 บ ท

จ นวน

10,200,000 บ ท

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได

จ นวน

5,000,000 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ

จ นวน

200,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต

จ นวน

8,200,000 บ ท

ภ ษรถยนต
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ภ

ลวงแร

จ นวน

80,000 บ ท

ภ

ลวงปิโตร ลยม

จ นวน

80,000 บ ท

งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย นแ งช ต

จ นวน

2,000 บ ท

ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน

2,000,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ธรรม นยมแล

ใชน้ บ ด ล

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป

รวม

51,000,000 บาท

จ นวน

51,000,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:53

น้า : 1/70

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

109,685

170,300

234,000

28.21 %

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,640

4,247

8,296

20.54 %

10,000

0

10,000

50,000

-100 %

0

17,029,900

18,084,300

19,706,000

5.75 %

20,840,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,953,600

3,931,200

4,320,000

-4.86 %

4,110,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

418,500

68,500

6,000

100 %

12,000

311,487.5

1,287,858

400,000

115.95 %

863,800

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

559,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

24,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

0

100 %

50,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:53

น้า : 2/70

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0

0

0

100 %

200,000

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

200,000

200,000

200,000

-100 %

0

239,990

266,460

532,920

-100 %

0

0

5,772

23,088

-100 %

0

เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

100 %

20,000

เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

10,000

เงินชวยพิเศษ

0

0

30,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

22,273,802.5

24,028,637

25,510,304

26,999,780

รวมงบกลาง

22,273,802.5

24,028,637

25,510,304

26,999,780

รวมงบกลาง

22,273,802.5

24,028,637

25,510,304

26,999,780

รวมแผนงานงบกลาง

22,273,802.5

24,028,637

25,510,304

26,999,780

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

532,080

530,957

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินชวยพิเศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
-3.18 %

514,080

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:53

น้า : 3/70

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

45,600

45,600

-7.63 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

45,600

45,600

-7.63 %

42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

90,720

22,680

280.95 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,404,800

2,470,351

2,386,752

-6.48 %

2,232,000

3,089,520

3,184,351

3,031,589

3,241,698

3,570,140.39

4,022,640

-25.79 %

2,985,240

0

330

0

100 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

168,000

168,000

168,000

0 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

445,200

1,410,600

1,541,800

-37.91 %

957,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

44,640

151,740

149,300

-35.7 %

96,000

เงินอื่น ๆ

84,000

84,000

84,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,983,538

5,384,810.39

5,965,740

4,290,480

รวมงบบุคลากร

7,073,058

8,569,161.39

8,997,329

7,207,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:53

น้า : 4/70

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

43,900

15,000

35,000

757.14 %

300,000

0

0

10,000

0 %

10,000

91,500

70,451

139,500

7.53 %

150,000

0

0

0

100 %

74,200

19,700

18,900

130,000

-100 %

0

155,100

104,351

314,500

1,289,560.37

0

0

0 %

0

1.คาจ้างเ มาบริการ เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0

0

473,000

1.48 %

480,000

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ

0

0

145,000

-100 %

0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ

0

0

0

100 %

50,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร

0

0

80,000

12.5 %

90,000

4.คาจัดทาประกันภัยรถราชการสวนตาง ๆ
ขององค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว

0

0

57,760

3.88 %

60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

534,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาโฆษณาและเผยแพร

0

72,400

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

214,313.72

0

0 %

0

35,000

41,525

55,000

81.82 %

100,000

1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

150,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

285,000

-100 %

0

10.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

150,000

11.โครงการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น รือสวน
ราชการที่กากับดูแลองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

0

44,100

-100 %

0

2.คาพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การบริ ารสวนตาบล
ทรายขาว

0

0

0

100 %

20,000

2.โครงการอบต.เคลื่อนที่

0

0

20,000

-100 %

0

3. คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น รือการ
เลือกตั้งอื่น ๆ และการลงประชามติ

0

0

0

100 %

500,000

3.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

0

0

215,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของผู้นา
มูบ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน

0

0

0

100 %

50,000

4.โครงการใ ้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎ มายเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน

0

0

50,000

-100 %

0

5.โครงการ อบต.เคลื่อนที่

0

0

0

100 %

20,000

5.โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ

0

0

30,000

-100 %

0

6.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
อบต.ทรายขาว

0

0

0

100 %

50,000

6.โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านการปฏิบัติ
งานตามกฎ มายที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

7.โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏ มายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

0

0

0

100 %

30,000

7.โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

0

0

30,000

-100 %

0

8.คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

3,771

-100 %

0

8.โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ประชาชน
ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

0

0

0

100 %

20,000
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ประมาณการ
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9.โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

0

0

0

100 %

30,000

คาเชาและปรับปรุงเวปไซด์ของ อบต.ทราย
ขาว

4,000

7,000

0

0 %

0

66,602.72

44,363.59

0

0 %

0

คาใช้จายในกิจกรรมวันสาคัญทางราชการ
รัฐพิธี ราชพิธี

2,500

11,410

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของผู้
บริ าร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การ
บริ ารสวนตาบลทรายขาว

301,900

0

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของผู้
บริ าร พนักงานสวนตาบล พนักงานจ้าง

0

33,800

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของ
สมาชิกสภาองค์การบริ ารสวนตาบล

0

62,300

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของ
สมาชิกสภาองค์การบริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

10,500

0

0

0 %

0

โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้า
ใต้ดิน)

0

26,464

0

0 %

0

โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชนตาบลทรายขาว

51,522

39,770

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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โครงการตามนโยบายรัฐบาล รือ นังสือสั่ง
การกระทรวงม าดไทย รือ นวยงานอื่น

4,000

8,300

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

13,900

21,625

0

0 %

0

โครงการวันท้องถิ่นไทย

2,300

0

0

0 %

0

โครงการอบต.เคลื่อนที่

30,450

0

0

0 %

0

265,050

0

0

0 %

0

29,470

23,940

0

0 %

0

93,577.35

216,912.35

100,000

0 %

100,000

2,200,332.44

824,123.66

1,618,631

103,146

98,727

100,000

-20 %

80,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

29,525

41,030

30,000

0 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

240,516.31

207,416.88

200,000

0 %

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมใ ้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎ มายเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,900,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

145,725

99,835

50,000

518,912.31

447,008.88

410,000

290,578.05

305,228.79

300,000

-33.33 %

200,000

คาบริการโทรศัพท์

15,062.96

10,492.97

20,000

0 %

20,000

คาบริการไปรษณีย์

18,451

26,973

40,000

25 %

50,000

65,655.2

66,768

70,000

0 %

70,000

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

389,747.21

409,462.76

430,000

345,000

รวมงบดาเนินงาน

3,264,091.96

1,784,946.3

2,773,131

3,214,200

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนกระจก

0

0

25,000

-100 %

0

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ

0

0

0

100 %

5,000

10.เก้าอี้บุนวม

0

0

0

100 %

36,000

2.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก

0

0

0

100 %

5,000

2.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนแบบทึบ

0

0

10,000

-100 %

0

3.โต๊ะทางานเข้ามุม

0

0

0

100 %

21,000

รวมค่าวัสดุ

100 %

ปี 2565
100,000
435,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4.เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง

0

0

8,000

-100 %

0

4.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลมแบบคัน
โยก

0

0

0

100 %

4,500

5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
30,000 บีทียู

0

0

40,200

-100 %

0

5.โต๊ะพับขาสวิง น้าฟอเมก้าขาว

0

0

0

100 %

36,000

6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
26000 บีทียู

0

0

0

100 %

36,000

7.เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

0

0

0

100 %

13,500

8.เก้าอี้ผู้บริ ารแบบ ุ้ม นัง

0

0

0

100 %

7,000

9.เครื่องเคลือบบัตร

0

0

0

100 %

4,500

จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์

23,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 24,000 บีทียู

56,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

21,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องเสียง ้องประชุม

30,380

0

0

0 %

0

จัดซื้อชุดโพเดียมแทนบรรยาย

6,000

0

0

0 %

0

16,000

0

0

0 %

0

0

19,600

0

0 %

0

21,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อชุดรับแขกชุดใ ญ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จัดซื้อเต็นท์ขนาดใ ญ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะทางานแบบเ ล็ก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

29,400

0

0 %

0

8,500

0

0

0 %

0

0

83,000

0

0 %

0

0

0

1,364,000

-100 %

0

13,300

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สา รับ
ปฏิบัติงาน

0

28,000

0

0 %

0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

21,000

0

0 %

0

0

0

10,900

-100 %

0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

100 %

22,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

0

44,000

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา
จัดซื้อถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส (ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร)
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ากวา 2,400 ซีซี
รือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ากวา 90
กิโลวัตต์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อเครื่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สา รับ
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน

0

0

17,000

-100 %

0

2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

0

100 %

4,300

3.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน

0

0

0

100 %

17,000

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

4,300

-100 %

0

4.เครื่องสแกนเนอร์ สา รับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

0

0

0

100 %

29,000

5.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานัก
งาน

0

50,700

0

0 %

0

1.เต็นท์ผ้าใบโครงสร้างเ ล็ก

0

0

54,000

-100 %

0

2.เรือพายเ ล็กท้องแบน

0

0

15,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

49,035

0

0

0 %

0

0

48,874.55

50,000

-100 %

0

245,015

280,574.55

1,642,400

ครุภัณฑ์อื่น

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาปรับปรุงครุภัณฑ์
ประเภทคาปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

312,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
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245,015

280,574.55

1,642,400

312,800

1.อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลป่า ุง
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย

0

0

15,000

-100 %

0

อุด นุนคาใช้จายในการบริ ารงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย

15,000

15,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

15,000

1.อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอพาน

0

0

120,425

-38.57 %

73,975

2.อุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด
เชียงราย

0

0

8,000

-100 %

0

81,000

62,225

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

96,000

77,225

143,425

88,975

รวมงบเงินอุดหนุน

96,000

77,225

143,425

88,975

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลเมืองพาน
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย
เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอพาน จัง วัดเชียงราย เพื่อ
ใช้จายโครงการจัด รัฐพิธี งานประเพณี
และวัฒนธรรม
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

11,000

11,000

12,000

รวมรายจ่ายอื่น

11,000

11,000

12,000

15,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

11,000

11,000

12,000

15,000

รวมงานบริหารทั่วไป

10,689,164.96

10,722,907.24

13,568,285

10,838,175

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

382,560

รวมงบบุคลากร

0

0

0

382,560

0

0

0

25 %

15,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

382,560

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

100 %

42,000
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

0

0

0

1.โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตาบลทรายขาว

0

0

50,000

-30 %

35,000

2.โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผน
มูบ้าน/ชุมชน

0

0

50,000

-40 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

100,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

100,000

110,300

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

100,000

492,860

1,276,612.26

1,465,541

1,628,840

4.99 %

1,710,120

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

150,000

432,594

514,960

27.28 %

655,440

รวมค่าตอบแทน

100 %

3,300
45,300

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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28.38 %
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9,420

51,290

63,420

81,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,478,032.26

1,991,425

2,249,220

2,488,980

รวมงบบุคลากร

1,478,032.26

1,991,425

2,249,220

2,488,980

0

0

236,900

47.74 %

350,000

7,130

16,290

20,000

-100 %

0

39,000

60,000

60,000

0 %

60,000

0

0

0

100 %

40,000

33,800

19,300

82,000

-100 %

0

79,930

95,590

398,900

424,300

0

0

0 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

450,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1.คาจ้างเ มาโฆษณาและเผยแพร
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1.คาจ้างเ มาบริการ เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0

0

0

100 %

262,000

2.คาจ้างเ มาถายเอกสารและเข้าเลม

0

0

10,000

-100 %

0

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ

0

0

0

100 %

50,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร

0

0

0

100 %

20,000

3.คาจ้างเ มาบริการ

0

0

250,000

-100 %

0

4.คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

0

0

20,000

-100 %

0

5.คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ

0

0

80,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาโฆษณาและเผยแพร

0

2,400

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

242,100

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการอื่น ๆ

0

200

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0

0

10,000

0 %

10,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

50,000

0 %

50,000

2.โครงการอบรมใ ้ความรู้ประชาชนด้าน
ลักสูตรภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว

0

0

0

100 %

31,875

3.โครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่
องค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว

0

0

0

100 %

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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4.โครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่
องค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว

0

0

5,000

-100 %

0

5.โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านการปฏิบัติ
งานตามกฏ มายที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

32,452

36,222.43

0

0 %

0

คาใช้จายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ ารงานคลัง

3,000

37,400

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

32,800

88,600

0

0 %

0

1,580

16,370

10,000

0 %

10,000

494,132

423,292.43

485,000

57,095

69,999.9

80,000

-25 %

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,019.32

802.44

1,500

0 %

1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์

103,930

109,725

140,000

-64.29 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

162,044.32

180,527.34

221,500

111,500

รวมงบดาเนินงาน

736,106.32

699,409.77

1,105,400

1,000,375

0

0

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

438,875

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนกระจก

100 %

25,000
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2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู

0

0

0

100 %

27,800

3.เก้าอี้ทางาน แบบมีพนักพิง

0

0

0

100 %

29,700

4.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

0

0

0

100 %

7,000

5.โต๊ะทางานเข้ามุม

0

0

0

100 %

14,000

6.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักขวา

0

0

0

100 %

4,000

7.ตู้รางเลื่อน

0

0

0

100 %

85,000

จัดซื้อฉากกั้น

0

36,000

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง

0

20,700

0

0 %

0

15,900

0

0

0 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0

0

22,000

200 %

66,000

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0

0

0

100 %

26,700

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานประมวลผล

21,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์สารวจ
1.เครื่องวัดระยะทางด้วยระบบเลเซอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (inkjet
Printer) สา รับกระดาษ A3
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

12,760

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

56,660

56,700

42,000

285,200

รวมงบลงทุน

56,660

56,700

42,000

285,200

รวมงานบริหารงานคลัง

2,270,798.58

2,747,534.77

3,396,620

3,774,555

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

344,280

รวมงบบุคลากร

0

0

0

344,280

0

0

0

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

29,800

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

29,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

374,080

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

12,959,963.54

13,470,442.01

17,064,905

15,479,670

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

344,280

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

100 %

29,800
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

73,400

84,000

0

73,400

84,000

0

63,160

0

0

0 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

133,350

0

0

0 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

45,920

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

196,510

45,920

0

0

รวมงบดาเนินงาน

269,910

129,920

0

0

0

28,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

28,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

28,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

269,910

157,920

0

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะและขนสง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
คาจัดซื้อชุดดับเพลิง จานวน 2 ชุด

0 %

0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

252,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

240,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

564,720

รวมงบบุคลากร

0

0

0

564,720

0

0

255,240

0

0

255,240

1.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0

0

30,000

0 %

30,000

2.โครงการป้องกันไฟป่าและ มอกควัน

0

0

52,000

53.85 %

80,000

3.โครงการลดอุบัติเ ตุในชวงเทศกาลปีใ ม
เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล

0

0

50,000

0 %

50,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

17.54 %

300,000
300,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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4.โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดตาบลทรายขาว

0

0

20,000

0 %

20,000

5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0

0

0

100 %

30,000

0

9,900

0

0 %

0

19,850

27,960

0

0 %

0

โครงการป้องกันไฟป่าและ มอกควัน

0

43,266.2

0

0 %

0

โครงการป้องกันไฟป่าและ มอกควัน
ตาบลทรายขาว

4,710

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันอุบัติภัยในชวงเทศกาลและ
นอกเทศกาล

9,350

8,100

0

0 %

0

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

37,480

0

0

0 %

0

71,390

89,226.2

152,000

0

0

20,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวมค่าใช้สอย

210,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะและขนสง

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

40,000

0 %

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

24,000

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

24,000

0

80,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

95,390

89,226.2

487,240

610,000

0

118,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

118,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

118,000

0

0

0

0

50,000

วัสดุจราจร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
1.อุด นุนสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัง วัดเชียงราย

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
อุด นุนสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัง วัดเชียงราย ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

50,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

50,000

50,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

50,000

50,000

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

95,390

257,226.2

537,240

1,174,720

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

365,300

415,146.2

537,240

1,174,720

457,260

354,488

961,440

22.32 %

1,176,000

0

17,692

21,300

-22.82 %

16,440

16,125

0

42,000

0 %

42,000

0

37,600

163,360

59.7 %

260,880

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
45.86 %

ปี 2565

0

8,000

31,140

45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

473,385

417,780

1,219,240

1,540,740

รวมงบบุคลากร

473,385

417,780

1,219,240

1,540,740

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

19,725

0

60,000

100 %

120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

2,400

20,000

-100 %

0

19,725

2,400

90,000

889,441

955,024

0

0 %

0

0

0

74,860

44.27 %

108,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1.คาจ้างเ มาบริการ เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:53

น้า : 27/70

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ

0

0

20,000

-100 %

0

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ

0

0

0

100 %

5,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร

0

0

10,000

0 %

10,000

0

1,500

10,000

0 %

10,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

50,000

0 %

50,000

2.โครงการศึกษาดูงานม กรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

0

0

20,000

0 %

20,000

3.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

25,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

15,759

4,342

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

47,000

18,750

0

0 %

0

0

0

10,000

0 %

10,000

952,200

979,616

194,860

35,000

30,000

30,000

100 %

60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

40,718

50,000

40 %

70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

5,000

73,200

85,000

-17.65 %

70,000

38,449

36,920

44,150

58.55 %

70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

238,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุการศึกษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
233.33 %

ปี 2565

0

10,000

30,000

100,000

รวมค่าวัสดุ

83,449

190,838

239,150

370,000

รวมงบดาเนินงาน

1,055,374

1,172,854

524,010

808,000

0

0

0

100 %

15,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน

0

0

0

100 %

34,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

0

100 %

8,600

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

0

21,990

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน

0

17,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) สา รับกระดาษขนาด A4

0

6,300

0

0 %

0

2,800

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

2,800

45,290

0

57,600

รวมงบลงทุน

2,800

45,290

0

57,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.ชุดโต๊ะทางานผู้บริ ารพร้อมเก้าอี้ทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,531,559

1,635,924

1,743,250

2,406,340

4,748,988

5,094,828.44

7,084,704

0 %

7,084,704

เงินประจาตาแ นง

102,606

98,700

134,400

600 %

940,800

เงินวิทยฐานะ

290,477

286,123.12

593,400

-57.5 %

252,200

1,422,159

1,570,454

1,866,636

29.75 %

2,421,960

62,668

90,676

156,000

-12.15 %

137,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,626,898

7,140,781.56

9,835,140

10,836,704

รวมงบบุคลากร

6,626,898

7,140,781.56

9,835,140

10,836,704

3,100

12,400

6,200

0 %

6,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

48,000

0 %

48,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

56,300

32,900

47,800

56,300

-100 %

0

36,000

60,200

120,500

1.คาจ้างเ มาบริการเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0

0

778,640

-18.57 %

634,050

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

0

0

72,000

-86.11 %

10,000

3.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร

0

0

5,000

100 %

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

4,900

0

0

0 %

0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

35,000

128.57 %

80,000

2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเ นือ/ระดับประเทศ

0

0

400

12,400 %

50,000

3.โครงการคนเกงในโรงเรียนท้องถิ่น

0

0

20,000

0 %

20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

120,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เ นือ/ประเทศ

0

0

0

100 %

50,000

5.โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์

0

0

20,000

0 %

20,000

6.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา

0

0

4,306,708

-32.39 %

2,911,893

7.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

90,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

34,929

47,664

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

34,300

72,700

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับภาค
เ นือ/ประเทศ

79,580

99,232

0

0 %

0

0

10,800

0

0 %

0

3,313,040

2,742,991

0

0 %

0

3,466,749

2,973,387

5,237,748

17,443.9

14,187

20,000

-100 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

7,599

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

97,765

10,000 12,240.33 %

1,234,033

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเ นือ/ระดับประเทศ และงานศิลป
ัตถกรรมนักเรียน
โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

3,875,943

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
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918,540.78

777,195.64

1,234,033

-100 %

0

79,480

23,483

10,000

0 %

10,000

3,000

2,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุการเกษตร

0

9,680

40,000

-75 %

10,000

วัสดุกีฬา

0

9,558

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

10,000

30,850

-100 %

0

10,000

8,932

10,000

-100 %

0

1,028,464.68

960,399.64

1,384,883

167,859.94

169,496.81

185,000

8.11 %

200,000

12,168

11,335

20,000

0 %

20,000

คาบริการโทรศัพท์

0

6,903.64

10,800

0 %

10,800

คาบริการไปรษณีย์

0

0

1,000

0 %

1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

12,000

66.67 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

180,027.94

187,735.45

228,800

251,800

รวมงบดาเนินงาน

4,711,241.62

4,181,722.09

6,971,931

5,532,276

0

0

6,000

วัสดุกอสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

1,284,033

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะทางานผู้บริ าร

-100 %

0
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1.พัดลมติดผนัง

0

0

0

100 %

60,000

2.เก้าอี้พนักพิงสูง

0

0

4,000

-100 %

0

2.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อนแบบกระจก

0

0

0

100 %

25,000

39,500

77,500

0

0 %

0

0

38,000

0

0 %

0

จัดซื้อโทรศัศน์ LCD สมาร์ททีวี ขนาด 55
นิ้ว

17,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อโทรศัศน์ LED สมาร์ททีวี ขนาด 55
นิ้ว

0

35,500

0

0 %

0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

51,000

-100 %

0

2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

0

7,500

-100 %

0

3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สา รับงาน
สานักงาน

0

0

64,000

-100 %

0

4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1(28 น้า/นาที)

0

0

35,600

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขา
เ ล็ก
จัดซื้อพัดลมไอเย็น
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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ครุภัณฑ์สนาม
1.จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

0

0

0

100 %

100,000

95,700

0

0

0 %

0

152,800

151,000

168,100

2.คากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง น้าโรงเรียน
องค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว(ทาฮอ)

0

0

300,000

-100 %

0

4.คากอสร้างอาคารบังแดดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านรองธาร

0

0

270,000

-100 %

0

1.คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ

0

0

150,000

-100 %

0

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0

149,500

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

149,500

720,000

0

รวมงบลงทุน

152,800

300,500

888,100

185,000

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการ
สา รับเด็กปฐมวัย
รวมค่าครุภัณฑ์

185,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

485,860

400,056

568,000

0 %

568,000

โรงเรียนรองธารวิทยา

607,660

480,860

704,000

3.41 %

728,000

รวมเงินอุดหนุน

1,093,520

880,916

1,272,000

1,296,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,093,520

880,916

1,272,000

1,296,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12,584,459.62

12,503,919.65

18,967,171

17,849,980

อุด นุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง

80,000

70,000

95,000

89.47 %

180,000

อุด นุนโรงเรียนรองธารวิทยา

110,000

105,000

105,000

0 %

105,000

รวมเงินอุดหนุน

190,000

175,000

200,000

285,000

รวมงบเงินอุดหนุน

190,000

175,000

200,000

285,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

190,000

175,000

200,000

285,000

รวมแผนงานการศึกษา

14,306,018.62

14,314,843.65

20,910,421

20,541,320

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าโรคติดตอ
ในตาบลทรายขาว

25,200

0

0

รวมค่าใช้สอย

25,200

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

25,200

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

25,200

0

0

0

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

236,640

รวมงบบุคลากร

0

0

0

236,640

0 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

236,640
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

120,000

30 %

156,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

120,000

คาตอบแทนการสารวจข้อมูลประชากรสุนัข
และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

12,000

8,085

12,000

-100 %

0

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0

0

30,000

0 %

30,000

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าโรค
ติดตอในตาบลทรายขาว

0

0

899,000

-77.75 %

200,000

3.โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนองค์การบริ ารสวนตาบลทรายขาว

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าโรคติดตอ
ในตาบลทรายขาว

217,710.86

181,083.8

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

229,710.86

189,168.8

991,000

156,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

280,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

71,526

70,070

100,000

0 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

71,526

70,070

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

301,236.86

259,238.8

1,211,000

536,000

0

0

6,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

6,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

6,000

0

340,000

340,000

0

0 %

0

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 1 - 17
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย

0

0

340,000

0 %

340,000

รวมเงินอุดหนุน

340,000

340,000

340,000

340,000

รวมงบเงินอุดหนุน

340,000

340,000

340,000

340,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
1.เครื่องวัดความดันโล ิต

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน มูที่ 1 –
17 ตาบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

641,236.86

599,238.8

1,557,000

1,112,640

รวมแผนงานสาธารณสุข

666,436.86

599,238.8

1,557,000

1,112,640

786,588

533,700

1,077,640

-100 %

0

22,867

0

42,000

-100 %

0

162,960

169,560

290,400

-100 %

0

0

0

35,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

972,415

703,260

1,445,040

0

รวมงบบุคลากร

972,415

703,260

1,445,040

0

203,100

200,300

13,100

-100 %

0

0

0

30,000

-100 %

0

9,000

0

50,000

-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

8,200

0

10,000

220,300

200,300

103,100

339,649

0

0

0 %

0

1.คาจ้างเ มาบริการ เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0

0

814,000

-100 %

0

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ

0

0

40,000

-100 %

0

4.คาบารุงการตรวจวิเคราะ ์น้าอุปโภค
รือบริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0

0

40,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

673,913

0

0 %

0

27,000

0

0

0 %

0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

40,000

-100 %

0

2.โครงการปรับปรุงแ ลงทองเที่ยวตาบล
ทรายขาว

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาตรวจสอบคุณภาพน้าดื่ม น้าบริโภค
ปลอดภัย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ

0

2,600

0

0 %

0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

6,100

0

0

0 %

0

คาบารุงการตรวจวิเคราะ ์น้าอุปโภค รือ
บริโภค

0

32,400

0

0 %

0

โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม"

3,800

0

0

0 %

0

9,280

2,500

100,000

-100 %

0

385,829

711,413

1,134,000

37,237

49,998

50,000

-100 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

140,725

89,690

150,000

-100 %

0

วัสดุกอสร้าง

343,935

70,069

200,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

62,188.4

56,731.4

200,000

-100 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

2,000

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

10,000

-100 %

0

77,375

100,000

100,000

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

661,460.4

366,488.4

732,000

0

รวมงบดาเนินงาน

1,267,589.4

1,278,201.4

1,969,100

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสารวจ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู

0

0

28,600

-100 %

0

2.โต๊ะทางานเข้ามุม

0

0

7,000

-100 %

0

3.เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

0

0

21,600

-100 %

0

4.ตู้เก็บเอกสารแบบสามลิ้นชัก

0

0

7,000

-100 %

0

2,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

0

56,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชน

0

700

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก+บาน
ทึบ

12,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแฟ้มสันกว้าง

13,000

13,800

0

0 %

0

5,400

0

0

0 %

0

12,800

0

0

0 %

0

1.กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เทา

0

0

34,000

-100 %

0

1.ไม้สตาฟฟ์

0

3,500

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นแบบกดน้า
ครุภัณฑ์สารวจ
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2.เครื่อง าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0

0

24,500

-100 %

0

2.ล้อกลิ้งวัดระยะ

0

15,000

0

0 %

0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน

0

0

17,000

-100 %

0

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับ
งานประมวลผล

0

0

23,000

-100 %

0

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

8,900

-100 %

0

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี

0

0

15,000

-100 %

0

0

0

450,000

-100 %

0

36,241.66

0

0

0 %

0

0

450,000

0

0 %

0

0

74,502.64

80,000

-100 %

0

82,741.66

613,502.64

716,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์อื่น
1.เตาเผาขยะ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กอง
ชาง)
จัดซื้อเตาเผาขยะ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0

431,950

514,390

-100 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง (กองชาง)

176,050

0

0

0 %

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

1.คาสารวจตามโครงการปรับปรุงแ ลงทอง
เที่ยวตาบลทรายขาว

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

176,050

431,950

1,714,390

0

รวมงบลงทุน

258,791.66

1,045,452.64

2,430,990

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,498,796.06

3,026,914.04

5,845,130

0

คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่
ตาบลทรายขาว
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.คาปรับปรุง อสูงกระจายเสียงประจา มู
บ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6

0

0

100,000

-100 %

0

2.คาปรับปรุง อสูงกระจายเสียงภายใน มู
บ้าน บ้านสันต้นมวง มูที่ 10

0

0

100,000

-100 %

0

4.คากอสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

0

0

72,000

-100 %

0

5.คากอสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
บ้านโป่งทวี มูที่ 16 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย

0

0

64,000

-100 %

0

1.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
แมคาววัง มูที่ 2

0

0

300,000

-100 %

0

3.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7

0

0

100,000

-100 %

0

4.คาขยายไ ลทางถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรองธาร มูที่ 9

0

0

300,000

-100 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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5.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
สันต้นมวง มูที่ 10

0

0

200,000

-100 %

0

6.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
สมานมิตร มูที่ 14

0

0

300,000

-100 %

0

7.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านโป่งทวี มูที่ 16

0

0

105,000

-100 %

0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,841,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

1,841,000

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0

0

1,841,000

0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,498,796.06

3,026,914.04

7,686,130

0

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

336,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

165,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

502,080

รวมงบบุคลากร

0

0

0

502,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

100 %

9,600

0

0

0

1.โครงการสงเสริมอาชีพในตาบลทรายขาว

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการพัฒนาแ ลงทองเที่ยวตาบลทราย
ขาว

96,000

36,240

0

0 %

0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดตาบลทรายขาว

12,000

12,000

0

0 %

0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาบลทรายขาว

13,517

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

68,075

14,125

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

189,592

62,365

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

189,592

62,365

50,000

119,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

69,600

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
1.อุด นุนกลุมพัฒนาสตรีตาบลทรายขาว

0

0

50,000

0 %

50,000

2.อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน บ้านรอง
ธารใ ม มูที่ 9

0

0

0

100 %

40,000

2.อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน บ้านสมาน
มิตร มูที่ 14

0

0

40,000

-100 %

0

3.อุด นุนศูนย์การเรียนรู้และสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตาบลทรายขาว

0

0

100,000

0 %

100,000

50,000

0

0

0 %

0

0

20,000

0

0 %

0

อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้านสันต้นมวง
มูที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

20,000

0

0

0 %

0

อุด นุนชมรมผู้สูงอายุตาบลทรายขาว

80,000

80,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

150,000

100,000

190,000

190,000

รวมงบเงินอุดหนุน

150,000

100,000

190,000

190,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

339,592

162,365

240,000

811,680

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

339,592

162,365

240,000

811,680

อุด นุนกลุมพัฒนาสตรีตาบลทรายขาว
อุด นุนคณะกรรมการ มูบ้านรองธารกลาง
มูที่ 11 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธาร
ทอง – ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

0

0

50,000

20 %

60,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลทราย
ขาว

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

3.โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตาบล
ทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด

0

0

80,000

-100 %

0

3.โครงการวันเด็กตาบลทรายขาว

0

0

0

100 %

90,000

4.โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพ
ติด

0

0

0

100 %

100,000

โครงการกีฬาเยาวชนตาบลทรายขาว ต้าน
ยาเสพติด

50,580

0

0

0 %

0

0

59,910

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬากลุมเครือขาย ธารทอง
– ทรายขาว ระดับประถมศึกษา
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โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในพื้นที่ตาบล
ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

50,000

0

0

0 %

0

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลทราย
ขาว

20,000

0

0

0 %

0

0

95,155

0

0 %

0

69,850

90,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

190,430

245,065

160,000

270,000

รวมงบดาเนินงาน

190,430

245,065

160,000

270,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

190,430

245,065

160,000

270,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ตาบลทรายขาว ต้านยาเสพติด
โครงการวันเด็กตาบลทรายขาว
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตาบลทรายขาว

0

0

0

100 %

20,000

4,999

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

4,999

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

4,999

0

0

20,000

0

0

0

100 %

8,000

0

0

315,000

-14.29 %

270,000

50,000

0

50,000

-100 %

0

295,000

243,000

0

0 %

0

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
1.อุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด
เชียงราย
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
1.อุด นุนสภาวัฒนธรรมตาบลทรายขาว
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุด นุนวัดแมคาววัง
อุด นุนสภาวัฒนธรรมตาบลทรายขาว
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เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
1.อุด นุนวัดแมคาววัง

0

0

0

100 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

345,000

243,000

365,000

288,000

รวมงบเงินอุดหนุน

345,000

243,000

365,000

288,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

349,999

243,000

365,000

308,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

540,429

488,065

525,000

578,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,344,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,650

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

787,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,184,090

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,184,090

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

30,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

72,000

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

1.คาจ้างเ มาบริการ เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

0

0

0

100 %

796,900

2.คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ

0

0

0

100 %

20,000

3.คาโฆษณา และเผยแพรขาวสาร

0

0

0

100 %

20,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

50,000

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

172,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

300,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

101,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

0

100 %

2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุสารวจ

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

803,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

2,291,900

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
400,000
1,316,900

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะทางานเข้ามุม

100 %

14,000
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ปี 2564
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2.เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

0

0

0

100 %

5,400

3.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

0

0

0

100 %

7,000

4.เครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้สาย

0

0

0

100 %

5,000

1.รถจักรยานยนต์(ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ)

0

0

0

100 %

51,600

2.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีชองวาง ลังคนขับ

0

0

0

100 %

715,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

55,500

1.เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0

0

0

100 %

19,000

2.เครื่องตัดแตงพุมไม้

0

0

0

100 %

11,000

0

0

0

100 %

10,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

0

0

100 %

44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

0

0

0

100 %

4,300

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์กอสร้าง
1.เครื่องเจาะคอนกรีต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
1.สวานไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ริอ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

8,900

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

970,700

รวมงบลงทุน

0

0

0

970,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

5,446,690

0

0

20,000

0 %

20,000

1.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กแบบมีฝาปิด บ้านรองธาร มูที่ 3

0

0

300,000

-100 %

0

1.คากอสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อม ้อง
น้า บ้านสันทราย มูที่ 1

0

0

0

100 %

360,000

10.คากอสร้างราวกันตก บ้านโป่งทวี มูที่
16

0

0

195,000

-100 %

0

11.คากอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้าน
สันทราย มูที่ 1 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

0

0

350,000

-100 %

0

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอาสิน
คาชดเชยผลอาสิน (คา K)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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12.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) พร้อมเทขยายไ ล
ทาง คอนกรีตเสริมเ ล็ก (ถนนสาย ลัก)
บ้านทาฮอ มูที่ 6

0

0

200,000

-100 %

0

2.กอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้าน นองผักจิก มูที่ 4

0

0

0

100 %

300,000

2.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กแบบไมมีฝาปิด บ้าน นองผักจิก มูที่
4

0

0

121,000

-100 %

0

3.กอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) บ้าน ้วยทรายขาว มูที่
5

0

0

0

100 %

300,000

3.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กแบบมีฝาปิด บ้านโป่งแดง มูที่ 8

0

0

300,000

-100 %

0

4.คากอสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจา มู
บ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6

0

0

0

100 %

370,000

0

0

300,000

-100 %

0

0

0

300,000

-100 %

0

4.คาวางทอกรีตเสริมเ ล็ก พร้อมขยายไ ล
ทาง บ้านรองธารกลาง มูที่ 11
5.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กแบบมีฝาปิด บ้านโป่งแดงใ ม มูที่
12
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5.คากอสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การ
เรียนรู้ประจา มูบ้าน) บ้านโป่งแดง มูที่ 8

0

0

0

100 %

380,000

6.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
รวมไทย มูที่ 13

0

0

0

100 %

300,000

7.คากอสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง น้าโรงเรียน
รองธารวิทยา

0

0

300,000

-100 %

0

7.คากอสร้างฝายน้าล้น บ้านดงลาน มูที่
17

0

0

0

100 %

300,000

8.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
สมานมิตร มูที่ 14 ตาบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา มูที่ 18 ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

0

0

0

100 %

400,000

9.คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
รองธาร มูที่ 3 ตาบลทรายขาว เชื่อมบ้าง
ปางสา มูที่ 18 ตาบลสันกลาง อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย

0

0

0

100 %

400,000

9.คากอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กแบบมีฝาปิด บ้าน นองผักจิก มูที่ 4

0

0

179,000

-100 %

0

กอสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปณสถาน
ประจา มูบ้าน บ้าน ้วยทรายขาว มูที่ 5

0

0

600,000

-100 %

0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.บ.รองธาร ม.3
ต.ทรายขาว เชื่อม บ.ปางสา ต.สันกลา
งอ.พาน จ.เชียงราย

293,000

0

0

0 %

0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านทรายทอง มูที่ 15 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านทาฮอ มูที่ 6 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ซอย18 และ
ซอย 8)
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านโป่งทวี มูที่ 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านแมคาววัง มูที่ 2 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรองธาร มูที่ 3 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ถนนเลียบ
คลองชลประทาน)
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสมานมิตร มูที่ 14 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ซอยภานุ
พงษ์-บ้านใ ม และซอย 5)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

287,200

0

0 %

0

294,000

0

0

0 %

0

0

286,300

0

0 %

0

299,900

0

0

0 %

0

239,900

0

0

0 %

0

123,900

0

0

0 %

0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ถนนเข้า
นองผา)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

299,900

0

0

0 %

0

296,900

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสันทราย มูที่ 1 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

0

223,400

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย

0

286,900

0

0 %

0

97,700

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสันต้นมวง มูที่ 10 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ถนนเข้า
นองผา)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (สาย นอง
ไคร้)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองผักจิก มูที่ 4 ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย (ซอยนาง
ไพริน)
โครงการกอสร้างทอลอดเ ลี่ยมคอนกรีต
เสริมเ ล็ก (Box Culvert) บ้านรองธาร
มูที่ 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างทอลอดเ ลี่ยมคอนกรีต
เสริมเ ล็ก (Box Culvert) บ้านสันต้นมวง
มูที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างเทคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ขยายไ ลทาง บ้านรองธาร มูที่ 9 ต.ทราย
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างเทคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ขยายไ ลทาง บ้านรองธารใ ม มูที่ 9
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย (ซอย 5)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

36,000

0

0

0 %

0

0

184,900

0

0 %

0

0

200,800

0

0 %

0

0

284,900

0

0 %

0

285,900

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างเทคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ขยายไ ลทาง บ้านสันทราย มูที่ 1 ตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จัง วัดเชียงราย
(ถนนสาย ลัก)
โครงการกอสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสันต้นมวง มูที่ 10 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้านดงลาน มูที่ 17 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้านรองธาร มูที่ 3 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้านรองธาร มูที่ 3
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย (ซอย 7)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

295,900

0

0

0 %

0

0

299,500

0

0 %

0

0

293,900

0

0 %

0

0

246,100

0

0 %

0

54,900

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้านรองธารกลาง มูที่
11 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

295,500

0

0 %

0

299,900

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีตรูป
ตัววี บ้านสันทราย มูที่ 1 ต.ทรายขาว อ
.พาน จ.เชียงราย

0

84,900

0

0 %

0

โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่งแดง
ใ ม มูที่ 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

0

298,900

0

0 %

0

297,900

0

0

0 %

0

0

292,900

0

0 %

0

โครงการกอสร้างฝาปิดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้านรองธารกลาง มูที่
11 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย (ถนนสาย ลัก)

โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านรวมไทย
มูที่ 13 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 2 และซอย 3/4)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านทาฮอ มู
ที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้าน ้วยทราย
ขาว มูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านดงลาน
มูที่ 17 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอยประปา)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านทรายทอง
มูที่ 15 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 11)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่งแดง
มูที่ 8 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 7)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่งแดง
ใ ม มูที่ 12 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย (ซอย ลังโรงเรียน)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

297,900

0

0 %

0

300,000

0

0

0 %

0

297,900

0

0

0 %

0

300,000

0

0

0 %

0

295,900

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้านโป่งทวี
มูที่ 16 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 3/4)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้าน นองผัก
จิก มูที่ 4 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 2 และถนนสาย ลัก)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู (แบบปิด) บ้าน ้วยทราย
ขาว มูที่ 5 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย (ซอย 9)
โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยู(แบบปิด) บ้านโป่งแดง
มูที่ 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการกอสร้าง ้องน้าโรงเรียนองค์การ
บริ ารสวนตาบลทรายขาว (บ้านทาฮอ)
บ้านทาฮอ มูที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

299,900

0

0

0 %

0

263,900

0

0

0 %

0

280,900

0

0

0 %

0

0

113,900

0

0 %

0

0

249,900

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการปรับปรุงทอระบายน้า คสล.พร้อม
บอพัก คสล. บ้านรองธารใ ม มูที่ 9 ต
.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

57,200

0

0 %

0

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

0

88,300

0

0 %

0

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

0

190,700

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้าน
นองผักจิก มูที่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ
.เชียงราย

0

199,800

0

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กพร้อมบอพักและขยายไ ลทาง
คอนกรีตเสริมเ ล็กบ้านแมคาววัง มูที่ 2(ม
.2 เชื่อม ม.5) ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จัง วัดเชียงราย

0

199,400

0

0 %

0

100,000

0

0

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเ ล็ก (ราชมงคล) บ้านสัน
ต้นมวง มูที่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.คาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
บ้านรองธารใ ม มูที่ 9

0

0

0

100 %

300,000

1.คาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค บ้านรวมไทย มูที่ 13

0

0

300,000

-100 %

0

2.คากอสร้างประปา มูบ้าน( อถังสูง) บ้าน
ทรายทอง มูที่ 15

0

0

0

100 %

434,000

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

0

0

0

100 %

270,000

1.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านแม
คาววัง มูที่ 2

0

0

0

100 %

300,000

2.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านรอง
ธาร มูที่ 3

0

0

0

100 %

300,000

3.คาขุดขยายบอน้าเพื่อระบบประปาและ
ปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านดงลาน
มูที่ 17

0

0

300,000

-100 %

0

3.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7

0

0

0

100 %

300,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4.คาปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านสันต้นมวง มูที่ 10

0

0

0

100 %

300,000

5.กอสร้างฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านรองธารกลาง มูที่ 11

0

0

0

100 %

300,000

6.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
แดงใ ม มูที่ 12

0

0

0

100 %

300,000

7.กอสร้างฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านสมานมิตร มูที่ 14

0

0

0

100 %

200,000

8.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
ทวี มูที่ 16

0

0

0

100 %

300,000

9.คาปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจา มู
บ้าน บ้านสมานมิตร มูที่ 14

0

0

0

100 %

100,000

81,760

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,435,960

4,963,200

3,765,000

6,534,000

รวมงบลงทุน

5,435,960

4,963,200

3,765,000

6,534,000

รวมงานก่อสร้าง

5,435,960

4,963,200

3,765,000

6,534,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง
กอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,435,960

4,963,200

3,765,000

11,980,690

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตาบล
ทรายขาว

0

0

30,000

0 %

30,000

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล
ทรายขาว

0

0

0

100 %

30,000

0

0

30,000

1,600

7,350

10,000

รวมค่าวัสดุ

1,600

7,350

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

1,600

7,350

40,000

70,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

1,600

7,350

40,000

70,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

0 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ

0

0

20,000

0 %

20,000

2.โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผนดิน

0

0

30,000

0 %

30,000

3.โครงการคลองสวยน้าใส

0

0

114,000

31.58 %

150,000

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทา
ธนาคารน้าใต้ดิน(ระบบปิด)

0

0

0

100 %

51,500

30,000

0

0

0 %

0

0

9,150

0

0 %

0

35,600

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

65,600

9,150

164,000

251,500

รวมงบดาเนินงาน

65,600

9,150

164,000

251,500

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

65,600

9,150

164,000

251,500

รวมแผนงานการเกษตร

67,200

16,500

204,000

321,500

รวมทุกแผนงาน

59,453,498.58

61,485,351.7

78,000,000

79,000,000

โครงการ "รักน้า รักป่า รักษาแผนดิน"
โครงการ รักป่า รักน้า รักษาแผนดิน
โครงการคลองสวยน้าใส
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว
อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

26,999,780 บาท

รวม

26,999,780 บาท

รวม

26,999,780 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม ในอัตราร้อยละ
้า พร้อม ับ ั คาตอบแทน องพนั งานจ้าง ง ป็น งิน มทบใน
อัตรา ดียว ันด้วย ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 รวมถึงแ ้ไ พิ่ม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน ป็นรายปในอัตราร้อย
ละ 0.20 องคาจ้างโดยประมาณทั้งป ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.- บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติ งินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อจาย ป็น ารจัด วั ดิ ารใ ้แ ผู้ ูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูณ
ึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้วน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ยผู้ ูงอายุ ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับ
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าวไว้แล้ว โดยจายอัตรา บี้ยยัง
ชีพราย ดือนแบบ ั้นบันได ํา รับผู้ ูงอายุ โดยผู้ ูงอายุ 60 - 69
ป จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ป จะได้รับ 700
บาท อายุ 80 - 89 ป จะได้รับ 800 บาท และ อายุ 90 ป ึ้นไป
จะได้รับ 1,000 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,840,000
บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ยผู้ ูง
อายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยผู้
ูงอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยผู้
ูงอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยผู้
ูงอายุ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 ันยายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563

จํานวน

20,840,000 บาท
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บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อจาย ป็น ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ คนพิ ารที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นดที่ได้แ ดงความจํานง โดย าร อ ึ้น
ทะ บียน พื่อ าร อรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค ารบริ าร
วนตําบลทราย าวแล้ว โดยคนพิ าร มีอายุ 18 ป ึ้นไปได้รับ
บี้ยความพิ ารคนละ 800 บาทตอ ดือน(ตามมติคณะ
รัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) และคนพิ ารที่มีอายุต่ํา
วา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอ ดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อ
วันที่ 28 มษายน 2563) ตั้งจายไว้ป็น งินจํานวน 4,110,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 ันยายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563

จํานวน

4,110,000 บาท
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

863,800 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ใ ้ ับผู้ป่วย อด
ที่แพทยได้รับรองและทํา ารวินิจฉัยแล้ว และมีความ ป็นอยู ยา
จน รือถู ทอดทิ้ง าดผู้อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบอาชีพ
ลี้ยงตน องได้ โดยผู้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 12,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ าร
ยังชีพ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ้อ 16 และ ้อ 17
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0810.6/ว5752 ลง
วันที่ 25 ันยายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563
งิน ํารองจาย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีฉุ ฉิน รือจํา ป็น รงดวน รือไม
ามารถ บิ จายจา งินงบประมาณรายจายประ ภทใด ประ ภท
นึ่งและที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้า ํา รับชวย ลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ ดือดร้อน ผู้ประ บภัย
ธรรมชาติ ชน วาตภัย อุท ภัย น้ําป่าไ ล ลา ภัยแล้ง ภัย
นาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจํา ป็นและ
มาะ ม ทันตอ ตุ ารณ รือ รณีที่มีความจํา ป็นต้องจาย รือ
พื่อชวย ลือและป้อง ันและบรร ทาความ ดือดร้อน และปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิต องประชาชนโดย วนรวมใน ตองค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว รือ รณีที่มี นัง ือ ั่ง ารใ ้ บิ จายจา
งินประ ภทนี้ ใน ารจัดซื้อวั ดุ ครุภัณฑ คาซอมวั ดุ คาซอม
ครุภัณฑ ดํา นิน าร รือจาย ป็น งินชด ชยใ ้ ับผู้มี ิทธิ ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 863,800.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดัง
นี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
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- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 ม ราคม 2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 ิง าคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจายตาม ้อผู พัน
งินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)

จํานวน

24,000 บาท
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พื่อตั้งงบประมาณ รณีชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ(ช.ค.บ.)และ
งินชวยพิ ศษ 3 ทา อง ช.ค.บ. โดยย ว้นราย าร งิน ช.ค.บ
.ตําแ นงครูบํานาญ ที่ บิ จายจา งินอุด นุนบํา น็จครู ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 24,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินชวย ลือคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ อง ้าราช ารท้องถิ่น (ฉบับที่16) พ.ศ.2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.5/ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
พื่อ ง มทบ ้า องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ อง องประมาณ ารรายรับตาม ้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไมต้องนํา
รายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด
นุน มารวมคํานวณ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 559,980
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- ฏ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป มทบ ้า องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2559
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 ร ฎาคม 2559
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
ลงวันที่ 26 ร ฏาคม 2561
- นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ี ุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

จํานวน

559,980 บาท
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบใ ้ องทุน วั ดิ ารชุมชนตําบลทราย
าว ํา รับ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน อง องทุน วั ดิ าร
ชุมชนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลง
วันที่ 27 ุมภาพันธ 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว0711 ลง
วันที่ 31 ม ราคม 2562
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถิ่น ( ป ช.)
จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ ตาม
ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค ารบริ าร วนตําบล ตั้ง
งบประมาณ มทบไมน้อย วาร้อยละ 50 องคาบริ าร าธารณ
ุ ที่ได้รับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 200,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2552
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2554
-ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพ รื่อง ลั ณฑ พื่อ
นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นินงานและบริ าร
จัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2561
-ประ าศ ํานั งาน ลั ประ ัน ุ ภาพ รื่อง ลั ณฑ ารคัด
ลือ รรม ารในคณะ รรม าร องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทําศพ ้าราช าร/พนั งาน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ถึงแ ความตาย ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง ลั ณฑ
และ งื่อนไ ารจาย งิน ชวย ลือพิ ศษ รณีพนั งาน วน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ถึงแ ความ
ตาย พ.ศ.2560
- นัง ือ ํานั งาน จ ท และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
งินชวยคาทําศพพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษ รณีพนั งาน วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ถึงแ ความตาย ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง ลั ณฑ
และ งื่อนไ ารจาย งิน ชวย ลือพิ ศษ รณีพนั งาน วน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ถึงแ ความ
ตาย พ.ศ.2560
- นัง ือ ํานั งาน จ ท และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,838,175 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,207,200 บาท

รวม

2,916,720 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน องผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบล ได้แ นาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ตามอัตราที่ ํา นดในระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดือนละ 20,400
บาท ป็น งินจํานวน 244,800 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คน คนละ 11,220
บาท ป็น งินจํานวน 269,280 บาท
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงผู้บริ ารองค าร
บริ าร วนตําบล ใ ้แ นาย องค ารบริ าร วนตําบล รอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบล ตามอัตราที่ ํา นดในระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล
และ ล านุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ดือนละ 1,750 บาท ป็น งินจํานวน 21,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 คน คนละ 880 บาทตอ ดือน ป็น งิน
จํานวน 21,120 บาท
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบล ใ ้แ นาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค าร
บริ าร วนตําบล ตามอัตราที่ ํา นดในระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตําบล ดือน
ละ 1,750 บาท ป็น งินจํานวน 21,000 บาท
2. คาตอบแทนพิ ศษรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 2 คน คนละ 880 บาทตอ ดือน ป็น งิน
จํานวน 21,120 บาท
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คาตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

2,232,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน องราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษา นาย
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตามอัตราที่ ํา นดใน
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาตอบแทนนาย องค าร
บริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
ดือน ดือนละ 7,200 บาท ป็น งินจํานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ตามอัตราที่ ํา นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาตอบแทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย
องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ล านุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. คาตอบแทนประธาน ภา อบต. ดือนละ 11,220 บาท ป็น งิน
จํานวน 134,640 บาท
2. คาตอบแทนรองประธาน ภา อบต. ดือนละ 9,180 บาท ป็น
งินจํานวน 110,160 บาท
3. คาตอบแทน ล านุ าร ภา อบต. ดือนละ 7,200 บาท ป็น
งินจํานวน 86,400 บาท
4. คาตอบแทน มาชิ ภา อบต. จํานวน 22 คน คนละ 7,200
บาทตอ ดือน ป็น งินจํานวน 1,900,800 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง ปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ัว น้า ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบล นั ทรัพยา รบุคคล นั จัด ารงานทั่ว
ไป นิติ ร จ้าพนั งานธุร าร ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน
ํานั ปลัด องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลัง
อื่น ๆ คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 2,985,240.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559

รวม

4,290,480 บาท

จํานวน

2,985,240 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร วนตําบล รือ
พนั งาน วนตําบล ตําแ นง ปลัด อบต. โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 84,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่ 0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน อง
พนั งาน วนตําบล พ.ศ.2564
งินประจําตําแ นง
จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้ ับ ปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ัว น้า ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 168,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่ 0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน อง
พนั งาน วนตําบล พ.ศ.2564
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

957,240 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง ํานั ปลัด รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลัง
อื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 957,240.-บาท โดยมีรายละ อียด ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง 2
ตําแ นง 2 อัตรา ได้แ พนั งาน ับรถยนต ผู้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร
2.พนั งานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 2
ตําแ นง 6 อัตรา ได้แ ตําแ นง คนงานทั่วไป 4
อัตรา ตําแ นง พนั งาน ับรถยนต 2 อัตรา
โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ํานั ปลัด องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา ําลังพนั งาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แ พนั งาน ับรถยนต
2. พนั งานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 2
ตําแ นง 6 อัตตรา ได้แ คนงานทั่วไป 4 อัตรา และพนั งาน ับ
รถยนต 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งินจํานวน 96,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทางประ าศคณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ํา นด ลั
ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง
ององค ารบริ าร วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ิง าคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ชน คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริงความผิด
ทางละ มิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย คาตอบ
แทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 250,000.-บาท
1.2 พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําป) ํา รับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้าง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่ ุด ที่ ลต 0014/7536
ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2564

รวม

3,214,200 บาท

รวม

534,200 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว ํานั ปลัด ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พ.ศ.2550 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2555
คา ชาบ้าน
จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ํานั ปลัด ตลอดจนผู้มี ิทธิ์ บิ ได้ตาม ิทธิ์ ซึ่งมี ิทธิ์ บิ
คา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 150,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา
ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

น้า : 17/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

74,200 บาท

รวม

1,900,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล ํานั ปลัด องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 74,200.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1.คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา
ูบน้ํา คาบริ าร ําจัดปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาวินิฉัยโรค คาทํา มัน ัตว ป็นต้น และคาจ้าง
มาบริ ารอื่นที่จํา ป็นใน ารดํา นินงาน อง ํานั
ปลัด จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน คา ชา ครื่องถาย
อ าร จํานวน 1 ครื่อง ป็นระยะ วลาไม ิน 12 ดือน และคา
จ้างปรับปรุงโด มน นม (domain name) วปไซด(website) อง
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 480,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.คาธรรม นียมตาง ๆ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตาง ๆ องผู้บริ ารองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง รือผู้ชวย
ปฏิบัติราช าร อง ํานั ปลัด องค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว ชน คาธรรม นียมศาล คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน าร
ดํา นินคดีตามคําพิพา ษา ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.คาโฆษณา และ ผยแพร าว าร

พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพ ตาง ๆ
ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจําป แผนพับประชา
ัมพันธ ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ รวมถึงคาจ้าง มาที่มีลั ษณะ
จ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น าร อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 90,000.-บาท
4.คาจัดทําประ ันภัยรถราช าร วนตาง ๆ ององค ารบริ าร วน จํานวน
ตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาจัดทําประ ันภัยรถราช าร วนตาง ๆ อง
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 60,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 ิง าคม 2552
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จํานวน
พื่อจาย ป็นคารับรองและพิธี าร อง ํานั ปลัด โดยมีราย าร ดัง
ตอไปนี้
1. ารประชุมราช าร ององค รป ครอง วงนท้องถิ่นที่ ี่ยว ้อง
ับภาร ิจ ององค รป ครอง วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประ งค พื่อ
นําผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงาน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารประชุม ประชุม
ชี้แจง ลั ณฑตาง ๆ รือซั ซ้อมความ ้าใจในระ บียบวิธี

60,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 19/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือพิจารณา า
้อยุติ ประ านงาน รือแ ้ไ ปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
1.1. ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
1.2. ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตาง ๆ ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง
าร ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่ง ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
1.3. ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่น
จัดตั้ง ึ้น
1.4. ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ที่ ระทรวงม าดไทย ํา นด
1.5. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
1.6. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
1.7. ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ผู้บริ ารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติใ ้ บิ จายคารับรอง ประ ภท
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ํา รับผู้ ้ารวมประชุมและ
จ้า น้าที่ผู้ที่มี วน ี่ยว ้องซึ่งได้ ้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง ับ ารประชุม ชน คา ชา ้อง
ประชุม คาดอ ไม้ต แตง ถานที่ประชุม ป็นต้น ได้ ทาที่จาย
จริง ตามความจํา ป็น มาะ ม และประ ยัด พื่อประโยชน อง
ทางราช าร ป็น ําคัญ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1 คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

150,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องคณะผู้
บริ ารองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง ํานั ปลัด และผู้ชวยปฏิบัติราช าร ององค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 150,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
10.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม อง ผู้บริ ารองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง รือผู้
ชวยปฏิบัติราช าร อง ํานั ปลัด ที่มีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติ
ราช าร รวมถึงคาลงทะ บียนใน ารจัด งบุคคล ้ารับ ารฝึ
อบรม องอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.) ฯลฯ ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 150,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดัง
นี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน

150,000 บาท
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2.คาพวงมาลา พวงมาลัย งินรางวัล และ องที่ระลึ ององค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ คาดอ ไม้ ระ ช้า
ดอ ไม้ พวงมาลาและพานประดับพุมดอ ไม้ งินรางวัล องที่
ระลึ ฯลฯ พื่อมอบใ ้แ บุคคลตาง ๆ รือวาง ณ
อนุ าวรีย รือศพผู้มี ียรติ ได้ในนาม ององค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ตามความจํา ป็น มาะ มและประ ยัด ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิ ายน 2530

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

3. คาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งผู้บริ ารและ มาชิ ภาท้อง จํานวน
ถิ่น รือ าร ลือ ตั้งอื่น ๆ และ ารลงประชามติ
พื่อตั้งจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งผู้บริ ารและ
มาชิ ภาท้องถิ่น รือ าร ลือ ตั้งอื่น ๆ และ ารลงประชามติ
ตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ํา นด รณีครบวาระ ยุบ ภา
รณีแทนตําแ นงวาง รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้
มี าร ลือ ตั้งใ ม จัดตั้ง มูบ้านใ ม และ รณีอื่น ๆ ชน คาจัด
พิมพ อ าร คาวั ดุอุป รณ คาป้าย คาประชา ัมพันธ คาแบบ
พิมพ คาแบบพิมพใน าร ลือ ตั้ง คาบัตร ลือ ตั้ง คาฝึ
อบรม ฯลฯ คาจ้าง มาและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ี่ยว นื่อง
ับ าร ลือ ตั้ง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 500,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลง
วันที่ 17 ม ราคม 2556
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0890.4/ว3992 ลง
วันที่ 2 ตุลาคม 2556
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่ ุด ที่ ลต 0014/ 7536
ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2564

น้า : 22/187

500,000 บาท
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4.โครง ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงาน องผู้นํา มูบ้าน/ชุมชน พื่อพัฒนา จํานวน
ศั ยภาพบุคลา รด้าน ารปฏิบัติงาน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงาน องผู้นํา
มูบ้าน/ชุมชน พื่อพัฒนาศั ยภาพบุคลา รด้าน ารปฏิบัติ
งาน ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ํา รับ ผู้บริ าร
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ํานัน ผู้ใ ญบ้าน คณะ
รรม าร มูบ้าน ปราชญชาวบ้าน ลุม ตรีแมบ้าน ลุมอาชีพ
ตาง ๆ พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ชน คาใช้
จายในจัด ารฝึ อบรมฯ คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั ร คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยา ร คาพา นะ คาที่พั คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 16 ้อที่ 1 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2549
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

น้า : 23/187
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5.โครง าร อบต. คลื่อนที่
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร อบต. คลื่อนที่ ชน คา
อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร แผนพับและ อ ารประ อบ ารดํา นิน าร
โครง ารฯ ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 16 ้อที่ 4 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2549
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จํานวน

20,000 บาท
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6.โครง ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน องบุคลา ร อบต.ทราย าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม ศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน องบุคลา ร ององคร ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ํา รับ คณะผู้บริ าร ประธาน ภาฯ รอง
ประธาน ภาฯ ล านุ าร ภาฯ มาชิ ภาฯ พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง ชน คาใช้จายในจัด ารฝึ
อบรมฯ คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร คา
อา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา
พา นะ คาที่พั คาป้ายโครง าร ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ององค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว น้าที่ 16 ้อที่ 1 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2549
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

7.โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ประชาชน ี่ยว ับ ฏ มายที่ใช้ในชีวิต จํานวน
ประจําวัน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ประชาชน
ี่ยว ับ ฏ มายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร แผนพับและ อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ฯลฯ ปรา
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ององค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว น้าที่ 17 ้อที่ 7 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
8.โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ประชาชนด้าน ารป้อง ัน ารทุจริต จํานวน
ภาครัฐ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ประชาชนด้าน
ารป้อง ัน ารทุจริตภาครัฐ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร แผนพับ
และ อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563 น้าที่ 17 ้อที่ 7 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

น้า : 26/187

30,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 27/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

9.โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทํางานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน
องบุคลา ร อบต.ทราย าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทํางานและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องบุคลา ร อบต.ทราย าว ชน คา
ตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา
ป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาแผนพับและ อ ารประ อบ าร
ฝึ อบรม ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้าที่ 16 ้อที่ 2 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

30,000 บาท

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารุง รั ษา วั ดุ อุป รณ ครุภัณฑและ
ทรัพย ินอื่น ๆ อัน ป็นทรัพย ิน ององคร ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว ที่ชํารุด ีย าย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ํานั ปลัด พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่

รวม

435,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ นัง ือ ครื่องคิด ล นาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง
อ าร ครื่องตัด ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค ซอง อ าร ตลับ
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ระดาษไ ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
คารบอน แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า
ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน าร
บรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งาน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 80,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

น้า : 28/187

น้า : 29/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ไมโครโฟน าตั้งไมโครโฟน ัวแร้งไฟฟ้า ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโ ง ไม้ชั ฟว ไมลคลอยพร้อม
ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปล๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร า
ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ วั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ได้แ ดอ ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แ ดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

น้า : 30/187

น้า : 31/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ํานั ปลัด พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
วั ดุคงทน ได้แ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไ ไฟฟ้า ครื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า ม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถัง
แ ๊ ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้ํา ถัง ยะแบบ า
ตั้ง ถัง ยะแบบล้อลา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ัวดูดตะ อน ระวาย
น้ํา อา าร ริม(นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร ํา ร็จรูป ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 32/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วั ดุยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและ น ง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ไ ควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อตและ รู ายไมล พ
ลา ฟลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ วั ดุอุปรณประ อบและ
อะไ ล ได้แ บาะรถยนต ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถ
ยนต บร คลัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว
ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 33/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ แ ๊ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน
๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช้ ับรถ
จั รยานยนต รถยนต ครื่องพน มอ ควัน และ ครื่องตัด
ญ้า รือใช้ใน ารดํา นิน ิจ รรมตาง ๆ ององค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว รือน้ํามันที่ใช้ใน รณี อรับ าร นับ นุน ครื่อง
จั รจา วนราช ารอื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 200,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

200,000 บาท

น้า : 34/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ ฟลม
ภาพยนต ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ล้องถายรูป ป้าย
ไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม มมโมรี่ ารด
ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอ ทป แผน
ซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว
ทียม อ าร ผยแพรผล ารดํา นินงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 5,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ แผน
รือจานบันทึ ้อมูล วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณ
บันทึ (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
, Digital Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ
รือแป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี
ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟด ตอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอานและบันทึ ้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) รือ
รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอร ที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง

น้า : 35/187

น้า : 36/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:56

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

345,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทํา าร อาคาร ถานที่
ในความควบคุมดูแล รือทรัพย ิน อง องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว รวมถึงคา ระแ ไฟฟ้า าธารณะ วนที่ ิน ิทธิ อง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น คาตรวจ อบ ระแ ไฟฟ้า รณี ตุ
ัด ้องและคาไฟฟ้าค้างจาย ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 200,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0890.3
/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
- นัง ือ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คาบริ ารโทรศัพท
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พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท ํานั งาน โทรศัพท
คลื่อนที่ รือวิทยุโทรศัพท คลื่อนที่ (มือถือ) คาอิน ตอร น็ต และ
ใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และ
คาใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา
ล มายโทรศัพท คาบํารุงรั ษา าย ฯลฯ พื่อใช้ประโยชนที่ใช้
ติดตอทางราช ารทั่วไป ารติดตอประ านงานในภาร ิจตาง ๆ
องทุ วนราช าร ป็นประจํา และที่มีความจํา ป็น รงดวนที่จะ
ต้องติดตอใน ิจ าร ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คา งธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอนในระบบ
บริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็คทรอนิ (GFMIS) ํา รับ
ใช้ใน ิจ าร ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จํานวน

50,000 บาท
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม ชน คาโทรภาพ คา ท ล ซ คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ าร
ผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต รวมถึง
อิน ทอร น็ต ารด และคา ื่อ ารอื่น ๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชา
ชอง ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ
ารใช้บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ (1ครั้งตอป) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 70,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยว ้อง
พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยว
้อง ระบบ CLOUD , HOSTING และคา ชาโด มน นม
(domain name) พร้อมปรับปรุง วปไซด ฯลฯ ององค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 5,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน

รวม

312,800 บาท

รวม

312,800 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบ
ทึบ จํานวน 1 ลัง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 5,000.-บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน นาดไมน้อย วา ความ
ว้าง 40 ซนติ มตร ยาว 145 ซนติ มตร ูง 87 ซนติ มตร จําน
วน 5 ลัง ราคา ลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
10. ้าอี้บุนวม
จํานวน

36,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
1.ตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบทึบ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้บุนวม จํานวน 60 ตัว ราคาตัว
ละ 600 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 36,000.-บาท บาท โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน มีพนั พิง และที่นั่ง ึ้นโครงไม้อัดบุ
ฟองน้ํา ุ้ม นัง PVC Leather นั่งได้ บาย ทําความ ะอาด
งาย ไม ั ็บฝุ่น าและพนั ึ้นโครง ล็ ชุบโคร มียม แ ็ง
แรง ทนทาน ไม ป็น นิมงาย รอง าด้วยพลา ติ แ ็ง 4 จุด ัน
ลื่นและป้อง ันรอย ีด วนบนพื้นผิว นาด ินค้า ( ว้าง x ลึ x
ูง) : 45 x 40 x 90 ซนติ มตร โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
2.ตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบ ระจ

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบ
ระจ จํานวน 1 ลัง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 5,000.-บาท โดย
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน นาดไมน้อย
วา ความ
ว้าง 40 ซนติ มตร ยาว 145 ซนติ มตร ูง 87 ซนติ มตร
3.โต๊ะทํางาน ้ามุม
จํานวน

21,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ้ามุม จํานวน 3 ชุด ราคาชุด
ละ 7,000.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 21,000.-บาท โดยมี
คุณลั ษณะทรง L-shape นาด 160 x 140 x 75 ซนติ มตร มี
ตู้ ็บ อ ารและ ิ่ง องพร้อม ุญแจล็อ ในรูปแบบตู้บาน ลื่อน
ซ้ายมือและตู้ลิ้นชั ามชั้น พร้อม ระจ พื่อไว้ ํา รับวาง ครื่อง
คอมพิว ตอร โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
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4. ครื่อง จาะ ระดาษและ ้า ลมแบบคันโย

จํานวน

4,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง จาะ ระดาษ แบบคันโย จํานวน 1
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 4,500.-บาท
โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
- ามารถ จาะ ระดาษได้ที่ความ นา 29 mm จํานวน 290 แผน
- ้นผาศูนย ลางรู จาะ 6 mm ระยะ างระ วางรู จาะ 80 mm
จาะแบบ 2 รู และ 4 รู ได้
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
5.โต๊ะพับ า วิง น้าฟอ ม ้า าว
จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับ า วิง น้าฟอ ม ้า
าว จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,800.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 36,000.-บาท โดยมี นาด ว้าง 45 x ยาว 180 x
ูง 75 ซนติ มตร โครง า ล็ พับได้ โดยตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
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6. ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 26000 บีทียู
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ แบบแย
วน นาด 26000 บีทียู (รวมคาติดตั้ง) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 36,000.-บาท
โดยมีคุณลั ษณะ พอ ัง ป ดังนี้
2) ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็น นาดไม
ิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4) ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
5) มีความ นวง วลา ารทํางาน องคอม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จา ้อ 3)
นอ นือจา ารพิจารณาด้านราคาแล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดู าล (SEER) ูง วา
7) ารติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
(1) แบบแย วน ประ อบด้วยอุป รณ ดังนี้ วิตช 1 ตัวทอทอง
แดงไป ลับ ุ้มฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
8) คาติดตั้ง ครื่องปรับอา าศ
( รณีต้อง ารแ ดงคาติดตั้งแย จา ราคา ครื่องปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแ วน
นาดไมต่ํา วา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
นาดไมต่ํา วา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
นาดไมต่ํา วา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
นาดไมต่ํา วา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
นาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563

จํานวน

36,000 บาท
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7. ้าอี้ทํางานแบบมีพนั พิง

จํานวน

13,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน แบบมีพนั
พิง จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 13,500.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ นาดไมน้อย
วา 68 x 64 x 95 - 105 ซนติ มตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนั พิงบุฟองน้ํา ุม นัง าฐาน
ว้าง 5 แฉ โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
8. ้าอี้ผู้บริ ารแบบ ุ้ม นัง

จํานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง จํานวน 1 ตัว ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 7,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ นาดไมน้อย
วา 60 x 71 x 112 ซนติ มตร ้าอี้ทํางานผู้บริ ารระดับ
ูง ระดับ ลางและระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโย อนพร้อม ันทั้ง
ตัว ท้าแ น น้นดีไซน ามารถนั่งทํางานนานๆโดยไม มื่อยล้า า
ฐาน ว้าง 5 แฉ โครง ร้างแ ็งแรงและปลอดภัย โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
9. ครื่อง คลือบบัตร
จํานวน

4,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง คลือบบัตร นาด A4 จํานวน 1
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 4,500.-บาท โดย
มี นาด 20x40x11 ซนติ มตร ความ ว้าง องชองใ
แผนพลา ติ คลือบ : 220 มม.(A4) ระบบลู ลิ้งความร้อน 2
ลู ระบบลู ยาง 4 ลู
มีระบบ คลือบโดยไมต้องใช้แผน ุ้มนํา No Carrier มีปุ่มถอย ลัง
มื่อพลา ติ ติด รือใ ไมตรง โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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1. ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ ํา รับงานประมวลผล

จํานวน

22,000 บาท
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ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ ํา รับงานประมวลผล จํานวน 1
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 22,000.-บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมี นาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

น้า : 44/187
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2. ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ จํานวน
(Ink Tank Printer)
ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 4,300.-บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

น้า : 45/187

4,300 บาท
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3. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน
ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน (จอแ ดงภาพ นาดไม
น้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 17,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

จํานวน

17,000 บาท

น้า : 47/187
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4. ครื่อง แ น นอร ํา รับงาน ็บ อ ารระดับศูนยบริ าร แบบที่ จํานวน
2

29,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง แ น นอร ํา รับงาน ็บ อ าร
ระดับศูนยบริ าร แบบที่ 2 จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 29,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น แ น นอรชนิดป้อน ระดาษ นาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถ แ น อ ารได้ 2 น้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด ไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน าร แ น ระดาษ นาด A4 ได้ไมน้อย
วา 40 ppm
- ามารถ แ น อ ารได้ไมน้อย วา ระดาษ นาด A4
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณและ
ระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประ าศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
5. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 1
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 22,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ

จํานวน

22,000 บาท
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2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

50,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ปรับปรุง รือซอมแซมครุภัณฑ(ราย
จาย พื่อซอมแซมบํารุงรั ษาโครง ร้าง องครุภัณฑ นาดใ ญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ยาน
พา นะ ครื่องจั ร ล ในความรับผิดชอบ ององค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ชน ปลี่ยนถังบรรจุน้ํา องรถบรรทุ น้ํา ปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิ ทํา ีใ มทั้งคัน ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ พื่อ
ใ ้ ามารถใช้ ารได้ตามป ติ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

88,975 บาท

รวม

88,975 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

73,975 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
อุด นุนองค ารบริ าร วนตําบล มืองพาน อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย
พื่อจาย ป็นคาอุด นุนองค ารบริ าร วนตําบล มืองพาน อํา ภอ
พาน จัง วัด ชียงราย อุด นุน ป็นคาใช้จาย ํา รับดํา นิน าร
บริ ารงานศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนตาม
อํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย โดยตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 17 ้อที่ 8
โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
งินอุด นุน วนราช าร
1.อุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอพาน
พื่ออุด นุนงบประมาณใ ้ที่ทํา ารป ครองอํา ภอพาน จัง วัด

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:57

ชียงราย จํานวน 12 โครง าร โดยมีราย าร ดังนี้
1.โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวันคล้ายวัน วรรคตพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรม
นาถบพิตร งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 2,250.-บาท ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 28 ้อ 6
2.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า วัน
คล้ายวันพระราช มภพ อง ม ด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีไ ว้ าแมฟ้า ลวง) งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 1,500.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 30 ้อ 13
3.โครง าร ิจ รรมวันปยม าราช งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 2,250.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 29 ้อ 9
4.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและถวาย ดุดี นื่องในวัน
คล้ายวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร งบประมาณ
ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 3,125.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้า 30 ้อ 11
5.โครง ารจัดงาน ้าวใ มปลามันและม รรม องดีอํา ภอ
พาน ประจําป 2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 18,500
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 29
้อ 7
6.โครง ารจัด ิจ รรมงานพอ ุน ม็งรายม าราช และงาน าชาด
จัง วัด ชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณตั้ง
ไว้ ป็น งินจํานวน 25,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้า 31 ้อ 15
7.โครง ารจัด ิจ รรมวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โล ม าราชและวันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ งบประมาณตั้ง
ไว้ ป็น งินจํานวน 2,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) น้า 5
้อ 8
8.โครง าร ืบ านวัฒนธรรมและประ พณี ง รานต(ป๋ใ ม
มือง) ประจําป พ.ศ.2565 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 3,300.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 28 ้อ 5
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9.โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในโอ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพรระนาง จ้าฯพระบรมราชินี ประจําปพุทธศั ราช 2565
งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 3,300.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) น้า 5 ้อ 9
10.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วันคล้ายวัน วรรคต อง ม ด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (งานพิธีทาน าแมฟ้า ลวง) งบประมาณตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 1,500.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 30 ้อ 12
11.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระวชิร ล้า จ้าอยู
ัว งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 6,250.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 29 ้อ 10
12.โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ดุดี นื่องในวโร า
วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ลวง และ ิจ รรมวันแมแ ง
ชาติ ประจําป 2564 งบประมาณตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 5,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 29
้อ 8
โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใช พื่อ าร
จัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
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พื่อจาย ป็นคาจ้างองค รและ ถาบันที่ ป็น ลาง พื่อดํา นิน าร
ํารวจความพึงพอใจ องผู้รับบริ าร ตาม ารประ มิน
ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล ารปฏิบัติงานราช าร ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 15,000.-บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

492,860 บาท

รวม

382,560 บาท

รวม

382,560 บาท

จํานวน

382,560 บาท

รวม

110,300 บาท

รวม

45,300 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวม
ถึง าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้ง
องค รป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง นั วิ คราะ นโยบายและ
แผนชํานาญ าร ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน ํานั ปลัด ตาม
แผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 382,560.- บาท โดยดํา นินน ารตาม นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนท้องถิ่น และ
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบล งานวิ คระ นโยบายและแผน ํานั ปลัด ตลอดจนผู้มี ิทธิ์
บิ ได้ตาม ิทธิ์ ซึ่งมี ิทธิ์ บิ คา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 210,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

3,300 บาท

รวม

65,000 บาท

1.โครง ารจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตําบลทราย จํานวน
าว

35,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล งานวิ คราะ นดยบายและแผน ํานั ปลัด ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 3,300.-บาท ป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนชุมชนตําบลทราย าว ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร แผนพับและ อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ฯลฯ ปรา
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 17 ้อที่ 6 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 35,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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2.โครง าร นับ นุน ระบวน ารจัดทําแผน มูบ้าน/ชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุน ระบวน ารจัดทําแผน
มูบ้าน/ชุมชน ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร แผนพับและ
อ ารประ อบ ารฝึ อบรม ฯลฯ ปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) น้าที่ 2 ้อที่ 2 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จํานวน

30,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

3,774,555 บาท

รวม

2,488,980 บาท

รวม

2,488,980 บาท

จํานวน

1,710,120 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง ผู้อํานวย าร องคลัง นั วิชา าร
งินและบัญชี นั วิชา ารจัด ็บรายได้ นั วิชา ารพั ดุ จ้า
พนั งาน าร งิน และบัญชีตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน อง
คลัง รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุง
แผนอัตรา ําลังอื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 1,710,120.- บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงและคาตอบแทนพิ ศษใ ้ ับผู้
อํานวย าร องคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 42,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบุคคล ององค าร
บริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

655,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง องคลัง องค าร
บริ าร วนตําบล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558 ดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา ําลังพนั งาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ประ อบด้วย ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้ ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ ผู้
ชวย จ้าพนั งานธุร าร
2. พนั งานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 1
อัตรา ตําแ นง คนงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 655,440.-บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

81,420 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป องคลัง องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา ําลังพนั งาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ประ อบด้วย ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้ ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ ผู้
ชวย จ้าพนั งานธุร าร
2.พนั งานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 1
อัตรา ตําแ นง คนงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 81,420.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทางประ าศคณะ
รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ํา นด ลั
ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง
ององค ารบริ าร วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ิง าคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว โดยมีราย าร ดังนี้
1.คาตอบแทน รรม าร ํา นด ลั ณฑราง อบ ต อง
งาน รือรายละ อียด คุณลั ษณะ ฉพาะ องพั ดุที่จะซื้อ รือจะ
จ้าง คาตอบแทนคณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจ้าง และ
ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000
.-บาท
2 พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําป) ํา รับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง อง
คลัง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้าง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561

รวม

1,000,375 บาท

รวม

450,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท
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คา ชาบ้าน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

438,875 บาท

จํานวน

262,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบลทราย าว ตลอดจนผู้มี ิทธิ บิ ได้ตาม ิทธิ ซึ่งมี ิทธิ บิ คา
ชาบ้าน องคลัง ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 60,000.-บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว องคลัง ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 40,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1.คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา
ูบน้ํา คาบริ าร ําจัดปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาวินิฉัยโรค คาทํา มัน ัตว ป็นต้น และคาจ้าง
มาบริ ารอื่นที่จํา ป็นใน ารดํา นินงาน อง อง
คลัง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน และคา ชา ครื่อง
ถาย อ าร จํานวน 1 ครื่อง ป็นระยะ วลาไม
ิน 12 ดือน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 262,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตางๆ

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม คาลงทะ บียน อง พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้าง องคลัง มีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช าร ชน คา
ธรรม นียมศาล คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา คา
ธรรม นียมตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 50,000.-บาท ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.คาโฆษณา และ ผยแพร าว าร
จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่ง
พิมพ ตาง ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชา ัมพันธ ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ รวมถึงคาจ้าง มาที่
มีลั ษณะจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ ํานั
งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น าร อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรองและพิธี าร อง องคลัง โดยมีราย ารดังตอ
ไปนี้
1. ารประชุมราช าร ององค รป ครอง วงนท้องถิ่นที่ ี่ยว ้อง
ับภาร ิจ ององค รป ครอง วนท้องถิ่นโดยมีวบัตถุประ งค พื่อ
นําผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงาน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารประชุม ประชุม
ชี้แจง ลั ณฑตาง ๆ รือซั ซ้อมความ ้าใจในระ บียบวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือพิจารณา า
้อยุติ ประ านงาน รือแ ้ไ ปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
1.1. ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
1.2. ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตาง ๆ ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง
าร ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่ง ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
1.3. ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่น
จัดตั้ง ึ้น
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1.4. ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
1.5. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
1.6. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
1.7. ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ผู้บริ ารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติใ ้ บิ จายคารับรอง ประ ภท
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ํา รับผู้ ้ารวมประชุมและ
จ้า น้าที่ผู้ที่มี วน ี่ยว ้องซึ่งได้ ้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง ับ ารประชุม ชน คา ชา ้อง
ประชุม คาดอ ไม้ต แตง ถานที่ประชุม ป็นต้น ได้ ทาที่จาย
จริง ตามความจํา ป็น มาะ ม และประ ยัด พื่อประโยชน อง
ทางราช าร ป็น ําคัญ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ํา รับ พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง องคลัง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทาง
ดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 50,000.-บาท
2.โครง ารอบรมใ ้ความรู้ประชาชนด้าน ลั ูตรภาษีที่ดิน และ ิ่ง จํานวน
ปลู ร้าง องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว

50,000 บาท

31,875 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรมใ ้ความรู้ประชาชนด้าน
ลั ูตรภาษีที่ดิน และ ิ่งปลู ร้าง องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบแทนวิทยา ร คา
อาา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร คาถาย อ ารประ อบ ารฝึ อบรม คาวั ดุ และ
อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ ารจัดทําโครง าร และคาใช้จาย
อื่น ๆ ฯลฯ โดยปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563 ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 6 ้อ
ที่ 11 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 31,875.-บาท โดย ารดํา นิน าร
ดัง ลาว ป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดํา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
ิง าคม 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว107 ลงวัน
ที่ 8 ม ราคม 2561

น้า : 61/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

3.โครง ารรับชําระภาษีนอ ถานที่ องค ารบริ าร วนตําบลทราย จํานวน
าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารรับชําระภาษีนอ ถานที่ องค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร คาถาย อ าร คาวั ดุ และอุป รณ
ตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโครง าร และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ โดย
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563 ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 6 ้อที่ 12
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 5,000.-บาท โดย ารดํา นิน ารดัง
ลาว ป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดํา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5
ิง าคม 2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว107 ลงวัน
ที่ 8 ม ราคม 2561

น้า : 62/187

5,000 บาท

น้า : 63/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

111,500 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารุง รั ษา วั ดุ อุป รณ ครุภัณฑและ
ทรัพย ินอื่น ๆ อัน ป็นทรัพย ิน ององค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว ที่อยูในความรับผิดชอบ รือใน ิจ าร อง องคลัง ที่
ชํารุด ีย าย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รณี ป็น ารจ้าง
มาทั้งคา ิ่ง องและคาแรงงาน
ใ ้จายจา คาใช้ อย วน รณีที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็นผู้
ดํา นิน ารซอมแซมบํารุงรั ษา องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
1.คาจ้าง มาแรงงาน องบุคคลภายนอ ใ ้จายจา คาใช้ อย 2
.คา ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา คาวั ดุ
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ นัง ือ ครื่องคิด ล นาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร ครื่องตัดโฟม
ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ
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ยี น แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ
ํานั งาน รือ นวยงาน รือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน ํานั
งาน มูลี่ มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
แ วน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน ผ้าใบ ต็นท นาดใ ญ ตู้ยา ามัญ
ประจําบ้าน ผแง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ วั ุด ิ้น
ปลือง ได้แ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด คลิป
ตัว ย็บ ระดาษ ็ม มุด ระดาษคารบอน ระดาษ
ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ องใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 60,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาตามท้องตลาด
ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

1,500 บาท
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ แ ๊ ุง
ต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอ
ลื่นตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000.-บาท
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 1,500.-บาท
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ
ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ แผน รือจานบันทึ ้อมูล วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณ
บันทึ (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
, Digital Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว

น้า : 65/187

50,000 บาท

น้า : 66/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ
รือแป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี
ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟด ตอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอานและบันทึ ้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) รือ
รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอร ที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

285,200 บาท

รวม

285,200 บาท

จํานวน

25,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
1.ตู้ ล็ องบาน ลื่อน ระจ
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อน ระจ โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน นาดไมน้อย วา ความ
ว้าง 40 ซนติ มตร ยาว 145 ซนติ มตร ูง 87 ซนติ มตร จําน
วน 5 ลัง ราคา ลังละ 5,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 25,000.-บาท
2. ครื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 18,000 บีทียู
จํานวน

27,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ แบบแย
วน นาด 18,000 บีทียู โดยตั้งซื้อตามบัญชีราคา องมาตร
ฐานงบลประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 ้อ 103.6 น้า 23 และมีคุณลั ษณะ
รายละ อียด ตาม ้อที่ 10.6 น้า 81 - 82 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 27,800.-บาท
3. ้าอี้ทํางาน แบบมีพนั พิง

จํานวน

29,700 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน แบบมีพนั พิง โดยมี
คุณลั ษณะ นาดไมน้อย วา 68 x 64 x 95 - 105
ซนติ มตร ปรับที่นั่งได้ด้วยระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนั พิงบุ
ฟองน้ํา ุม นัง าฐาน ว้าง 5 แฉ จํานวน 11 ตัว ราคาตัว
ละ 2,700.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 29,700.-บาท
4. ้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง
จํานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง จํานวน 1 ตัว ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 7,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ นาดไมน้อย
วา 60 x 71 x 112 ซนติ มตร ้าอี้ทํางานผู้บริ ารระดับ
ูง ระดับ ลางและระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโย อนพร้อม ันทั้ง
ตัว ท้าแ น น้นดีไซน ามารถนั่งทํางานนานๆโดยไม มื่อยล้า า
ฐาน ว้าง 5 แฉ โครง ร้างแ ็งแรงและปลอดภัย โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
5.โต๊ะทํางาน ้ามุม
จํานวน

14,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ้ามุม โดยมีคุณลั ษณะทรง Lshape นาด 160 x 140 x 75 ซนติ มตร มีตู้ ็บ อ ารและ ิ่ง
องพร้อม ุญแ ล็อ ในรูปแบบตู้บาน ลื่อนซ้ายมือและตู้ลิ้นชั
ามชั้น พร้อม ระจ พื่อไว้ ํา รับวาง ครื่อง
คอมพิว ตอร จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,000.-บาท ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 14,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
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6.โต๊ะคอมพิว ตอร 2 ลิ้นชั วา

จํานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร 2 ลิ้นชั วา โดยมี
คุณลั ษณะ นาดไมน้อยวา 120 x 60 x 75
ซนติ มตร จํานวน 1 ตัว โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 4,000.-บาท
7.ตู้ราง ลื่อน
จํานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ราง ลื่อนแบบมือผลั 8 ชอง นาดความ
ว้างไมน้อย วา 318 ซนติ มตร ความยาวไมน้อย
วา 91.4 ซนติ มตร ูงไมน้อย วา 197 ซนติ มตร (ไมรวม
ความ ูง องราง) มีแผนชั้นปรับระดับ 4 แผนชั้น แบง
ป็น 5 ชอง ตอจํานวน 1 ตู้ โดยตั้งซื้อจํานวน 1 ชุด โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 85,000.- บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
1. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 3
ครื่อง ราคา ครื่องละ 22,000.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 66,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB

จํานวน

66,000 บาท
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- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2. ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 จํานวน
น้า/นาที)

26,700 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED าว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) จํานวน 3
ครื่อง ราคา ครื่องละ 8,900.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 26,700.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจํา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง นั วิชา ารตรวจ อบภาย
ใน ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน ํานั ปลัด ตามแผนอัตรา ําลัง
พนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 344,280.- บาท โดยดํา นินน ารตาม นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระคา
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

374,080 บาท

รวม

344,280 บาท

รวม

344,280 บาท

จํานวน

344,280 บาท

รวม

29,800 บาท

รวม

29,800 บาท

จํานวน

29,800 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตําแ นง นั ตรวจ อบ
ภายในปฏิบัติ าร ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 29,800.-บาท โดยดํา
นินา ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

1,174,720 บาท

รวม

564,720 บาท

รวม

564,720 บาท

จํานวน

252,240 บาท

จํานวน

240,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง
ใน ํานั ปลัด โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 252,240.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง งานป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ํานั ปลัด โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
ดือน ได้แ ตําแ นงพนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา
ําลังพนั งานจ้างตนามภาร ิจ จํานวน 2 ตําแ นง ได้แ ผู้ชวย
จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พนั งานดับ
พลิง และพนั งานจ้างทั่วไป ได้แ พนั งาน ับ ครื่องจั ร ล
นาด บา จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 240,480
.-บาท โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ
พนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จํานวน

72,000 บาท

รวม

610,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้พนั งานจ้าง งาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ํานั ปลัด โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ได้แ ตําแ นงพนั งานจ้างตามภาร ิจตาม
แผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 2 ตําแ นง ได้แ ผู้ชวย จ้า
พนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พนั งานดับ พลิง และ
พนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นง พนั งาน ับ ครื่องจั ร ล นาด
บา จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 72,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององค ารบริ าร วนตําบล ได้
รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
ิง าคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป ํา รับ
นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ใ ้แ อา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.)ตําบลทราย าว ตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน พ.ศ.2553
-ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาด้วยคาใช้จาย องอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ
แทนวิทยา ร ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ
อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง รือคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็น ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 19 ้อที่ 2 โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ
.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2.โครง ารป้อง ันไฟป่าและ มอ ควัน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารป้อง ันไฟป่าและ
มอ ควัน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบแทน
วิทยา ร ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ
อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง รือคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 80,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 20 ้อที่ 5 โดยดํา นิน
ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ
.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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3.โครง ารลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต และ จํานวน
นอ ทศ าล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารลดอุบัติ ตุในชวง
ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต และนอ ทศ าล โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ
อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ชน ระบองไฟ ื้อ
ะท้อนแ ง ป็นต้น รือคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) น้าที่ 20 ้อที่ 5 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ
.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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4.โครง ารศูนยปฏิบัติ ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติดตําบลทราย จํานวน
าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร องศูนยปฏิบัติ ารพลังแผน
ดิน อาชนะยา พติดตําบลทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวาง
พร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ อบรม และวั ดุ
อุป รณตางๆที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) น้าที่ 19 ลําดับที่ 1 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6
/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2563
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5.โครง ารฝึ ทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ ทบทวนอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ
อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง รือคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็น ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 19 ้อที่ 2 โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุง พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ
.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน
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ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและ น ง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและ น ง งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ํานั ปลัด พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ไ ควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตชล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อตและ รู ายไมล พ
ลา ฟลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ วั ดุอุป รณประ อบและ
อะไ ล ได้แ บาะรถยนต ครื่องยนต(อะไ ล) ชุด ียรรถ
ยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว
ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อาน
จั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

รวม

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 80/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ํานั ปลัด พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มาย
ตาง ๆ ถุง ท้า/ถุงมือ รอง ท้า ็ม ัด มว ผ้าผู คอ ื้อ ะท้อน
แ ง ื้อชูชีพ ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ(ไมรวมถัง
ออ ซิ จน) ชุดประดาน้ํา(ไมรวมถังออ ซิ จน) ครื่องแตง าย
ํา รับงาน วาดถนน/ล้างทอใ าร คมี ครื่องแตง าย องผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริ าร าธารณ ุ ชุดนา
ฎศิลป ชุดดุริยางค ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 40,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 81/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ํานั ปลัด พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ ราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ วาลวดับ พลิง( ชื่อม ับรถดับ พลิง) ทอ าย งน้ํา าย
ดับ พลิง อุป รณดับไฟป่า( ชน ายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ วั ดุ
ิ้น ปลือง ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 82/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

วั ดุจราจร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุจราจร พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวย
จราจร แผง ันจราจร ป้าย ตือน แทนแบริ ออร(แบบพลา ติ
และแบบคอน รีต) ป้ายไฟ ยุดตรวจ แผนป้ายจราจร ระจ โค้ง
มน ไฟแวบ ระบองไฟ ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ยางชะลอ
ความ ร็วรถ รือยานพา นะ ติ๊ อรติดรถ รือยาน
พา นะ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน
ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 83/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,406,340 บาท

รวม

1,540,740 บาท

รวม

1,540,740 บาท

จํานวน

1,176,000 บาท

จํานวน

16,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น อง ารศึ ษาฯ ในตําแ นง ผู้อํานวย าร
อง ารศึ ษาฯ นั วิชา ารศึ ษา จ้าพนั งานพั ดุ จ้าพนั งาน
ธุร าร ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง ใน อง ารศึ ษาฯ รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลัง
อื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 1,176,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบุคคล อง
องค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งาน วน
ตําบล อง ารศึ ษาฯ
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 16,440.-บาท โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว
ับ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง อง
องค ารบริ าร วนตําบลได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 10 ิง าคม 2558

น้า : 84/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

260,880 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ใ ้ ับผู้ดํารงตําแ นง ผู้อํานวย
าร อง ารศึ ษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 42,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
มษายน 2559
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง อง าร
ศึ ษาฯ องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตามแผนอัตรา ําลัง
พนั งานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ประ อบด้วย ตําแ นง ผู้ชวย จ้า
พนั งานพั ดุ และผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งินและบัญชี โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 260,880.-บาท โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑ
และ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 29 ันยายน 2558

น้า : 85/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ อง ารศึ ษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 45,420.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
ประ าศคณะ รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององค ารบริ าร วนตําบลได้
รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
ิง าคม 2558

จํานวน

45,420 บาท

น้า : 86/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําป) ํา รับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง อง าร
ศึ ษาฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้าง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม

808,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง อง ารศึ ษาฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พ.ศ.2550 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม -ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาตอบแทน
ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลว.15
พฤษภาคม 2555
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบลตลอดจนผู้มี ิทธิ บิ ได้ตาม ิทธิ ซึ่งมี ิทธิ บิ คา ชาบ้าน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 120,000.-บาทโดยดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตรแ พนั งาน วนตําบล
ใน อง ารศึ ษาฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
ค่าใช้สอย

จํานวน

20,000 บาท

รวม

238,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1.คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา
ูบน้ํา คาบริ าร ําจัดปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาวินิฉัยโรค คาทํา มัน ัตว และคาจ้าง มาบริ ารอื่น
ที่จํา ป็นใน ารดํา นินงาน อง อง าร
ศึ ษาฯ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 108,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.คาธรรม นียมตาง ๆ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่ง
พิมพ ตาง ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชา ัมพันธ ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ รวมถึงคาจ้าง มาที่
มีลั ษณะจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ ํานั
งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น าร อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตาง ๆ พนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง อง ารศึ ษาฯ องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ชน คา
ธรรม นียมศาล คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
พิพา ษา ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท ดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.คาโฆษณา และ ผยแพร าว าร

พื่อจาย ป็นคารับรองและพิธี าร อง อง ารศึ ษาฯ โดยมี
ราย าร ดังตอไปนี้
1. ารประชุมราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่ ี่ยว ้อง
ับภาร ิจ ององค รป ครอง วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประ งค พื่อ
นําผลจา ารประชุมไป ป็นแนวทางใน ารปฏิบัติงาน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พื่อรับทราบนโยบายใน ารประชุม ประชุม
ชี้แจง ลั ณฑตาง ๆ รือซั ซ้อมความ ้าใจในระ บียบวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญ าอุป รรค รือพิจารณา า
้อยุติ ประ านงาน รือแ ้ไ ปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังนี้
1.1. ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
1.2. ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํา
งานตาง ๆ ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง
าร ระทรวงม าดไทย รือคํา ั่ง ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
1.3. ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่น
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จัดตั้ง ึ้น
1.4. ารประชุมประชาคม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
1.5. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
1.6. ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ รือ อ ชน
1.7. ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2.ผู้บริ ารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติใ ้ บิ จายคารับรอง ประ ภท
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ํา รับผู้ ้ารวมประชุมและ
จ้า น้าที่ผู้ที่มี วน ี่ยว ้องซึ่งได้ ้ารวมประชุม รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง ับ ารประชุม ชน คา ชา ้อง
ประชุม คาดอ ไม้ต แตง ถานที่ประชุม ป็นต้น ได้ ทาที่จาย
จริง ตามความจํา ป็น มาะ ม และประ ยัด พื่อประโยชน อง
ทางราช าร ป็น ําคัญ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้าง อง ารศึ ษาฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.โครง ารศึ ษาดูงานม รรม ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารศึ ษาดู
งานม รรม ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ชน จ้าง มาบริ ารรถ
ํา รับ ดินทาง คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คา อ ารประ อบ าร
ฝึ อบรม คาวั ดุ อุ รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโครง าร ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท ปรา ฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 10 ้อที่ 13 โดย
ดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง
ัน ีฬา อง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม อง พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง รือผู้ชวยปฏิบัติราช าร อง
อง ารศึ ษาฯ ที่มีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช าร ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 25,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารุง รั ษา วั ดุ อุป รณ ครุภัณฑและ
ทรัพย ินอื่น ๆ อัน ป็นทรัพย ิน ององค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว ที่ชํารุด ีย าย พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ นัง ือ ครื่องคิด ล นาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง
อ าร ครื่องตัด ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา

จํานวน

10,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค ซอง อ าร ตลับ
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ระดาษไ ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
คารบอน แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า
ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน าร
บรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งาน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 60,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

70,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว อง ารศึ ษาฯ พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตาม
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไ ไฟฟ้า ครื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า ม้อ
ไฟฟ้ารวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถัง
แ ๊ ตา ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง
ได้แ ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 70,000.-บาท โดยดํา นิน
ารปตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย อง าร
ศึ ษาฯ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คา
ประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ครื่องวัดน้ําฝน ถัง
็บ ชื้อ พลิง ครื่องมือวิทยาศา ตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ(ปรอดวัด
ไ ้) ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ําลี และผ้าพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ าย
ยาง ลู นยาง ลอดแ ้ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ทรายอะ
บท น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค(แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 70,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร อง ารศึ ษาฯ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตาม
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ แผน รือจานบันทึ ้อมูล วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน อุป รณ
บันทึ (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
, Digital Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ
รือแป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี
ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอานและบันทึ ้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) รือ
รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอร ที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 70,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุ ารศึ ษา
พื่อจาย ป็นวั ดุ ารศึ ษา อง ารศึ ษาฯ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว และโรง รียนองค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ุน
พื่อ ารศึ ษา แบบจําลองภูมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทํา
ด้วยพลา ติ ระดานลื่นพลา ติ ( ไล ดอรพลา ติ ) บาะ
ยืด ยุน ระดานไวทบอรด าตั้ง( ระดานดํา) แปลงลบ ระดาน
ดํา ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ชอลค ปา าไวทบอรด ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

100,000 บาท

รวม

57,600 บาท

รวม

57,600 บาท

น้า : 98/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

ครุภัณฑ ํานั งาน
1.ชุดโต๊ะทํางานผู้บริ ารพร้อม ้าอี้ทํางาน
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริ าร โต๊ะ ้าง พร้อม
้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000
บาท คุณลั ษณะพื้นฐานโต๊ะทํางานผู้บริ าร นาดไมน้อย
วา ความ ว้าง 80 ซนติ มตร ยาว 150 ซนติ มตร ูง 80
ซนติ มตร และลิ้นชั ็บ องไมน้อย วา 3 ลิ้นชั พร้อม ุญแจ
ล็อ
คุณลั ษณะพื้นฐานโต๊ะ ้าง มี นาดไมน้อย วา ความ ว้าง 40
ซนติ มตร ยาว 140 ซนติ มตร ูง 70 ซนติ มตร และลิ้นชั
็บ องไมน้อย วา 3 ลิ้นชั พร้อม ุญแจล็อ ผลิตจา ไม้
อัด คลือบผิว มลามิน คุณลั ษณะพื้นฐาน ้าอี้ โครง ร้าง ล็
ึ้นรูปบุด้วยฟองน้ํา ุ้มด้วย นังพีดี แ นทําจา พลา ติ ฉีด ึ้นรูป
ุ้ม นัง าทําจา พลา ติ ฉีด ึ้นรูป 5 แฉ มีล้อ ลื่อน ้านโย
ไฮโดรลิค ปรับ ูง-ต่ําด้วยโช้คแ ๊ โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

จํานวน

15,000 บาท

น้า : 99/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
1. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล
(จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ครื่อง ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 34,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 4 MB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 น้าที่ 3 ้อที่ 6

จํานวน

34,000 บาท

น้า : 100/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

2. ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank
Printer)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา ครื่องละ 4,300.-บาท จํานวน 2
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 8,600.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง าวดํา ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 น้าที่ 15 ้อที่ 42

จํานวน

8,600 บาท

น้า : 101/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน ้าราช ารครู/พนั งานครู ารรับโอน าร
ลื่อนระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวม
ถึง าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้ง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น โคํานวณตั้งไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งไว้
ป็น งินจํานวน 7,084,704.-บาท โดยมีรายละ อียด ดังนี้
1. งิน ดือน ้าราช ารครู/พนั งานครู โรง รียนองค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว (บ้านทาฮอ) ประ อบด้วย ตําแ นงผู้อํานวย
ารโรง รียน ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 และครูผู้ชวย
2. พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ ครูผู้ดูแล ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน
ตรับผิดชอบ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด ชียงราย
รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงานบุคคล อง
องค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2559

รวม

17,849,980 บาท

รวม

10,836,704 บาท

รวม

10,836,704 บาท

จํานวน

7,084,704 บาท

น้า : 102/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งินประจําตําแ นง

จํานวน

940,800 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ใ ้ ับผู้ดํารงตําแ นง ผู้อํานวย
ารโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) และ
ตําแ นงครู วิทยฐานะครูชํานาญ ารพิ ศษ โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 940,800
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
มษายน 2559
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
งินวิทยฐานะ
จํานวน

252,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ ้าราช ารครู/พนั งานครู ตําแ นงผู้
อํานวย ารโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตํา นงครู วิทยฐานะครูชํานาญ ารพิ ศษ และวิทยฐานะครู
ชํานาญ าร ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 252,200.-บาท โดยดํา นิน ารตามแยนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29
มษายน 2559
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559

น้า : 103/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตําแ นงผู้ชวยครู จํานวน 5 อัตรา ตําแ นง พนั งานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้ง
ไว้ จํานวน 12 ดือน
ตั้งจายไว้ ป็นจํานวน งิน 1,310,880.-บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจตําแ นงผู้ชวย จ้า น้าที่ าร งิน จํานวน 1 อัตรา ตําแ นง
คนงานทั่วไป (นั ารภารโรง) จํานวน 1 อัตรา ได้รับ ารจัด รร
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 ดือน
ตั้งจายไว้ ป็นจํานวน งิน 253,560.-บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง ใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตําแ นงผู้ดูแล ด็ องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว จํานวน 6 อัตรา ได้รับ ารจัด รร
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็นจํานวน งิน 857,520.-บาท

จํานวน

2,421,960 บาท

น้า : 104/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง อง
ารศึ ษาฯ โดยมีราย ารดังตอไปนี้
- พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจา งินรายได้ อง
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็นจํานวน งิน 24,000.-บาท
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผู้ชวย จ้า น้าที่ าร
งิน จํานวน 1 อัตรา ตําแ นงคนงานทั่วไป (นั าร
ภารโรง) จํานวน 1 อัตรา ได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็นจํานวน
งิน 25,860.-บาท
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผู้ดูแล ด็ องศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว จํานวน 6 อัตรา ได้
รับ ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็นจํานวน งิน 87,180.-บาท
รวมตั้งจายไว้น ป็น งินจํานวน 137,040.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
ประ าศคณะ รรม าร พนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ํา นด ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององค ารบริ าร วนตําบล ได้
รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10
ิง าคม 2558

จํานวน

137,040 บาท

น้า : 105/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ชน คา มนาคุณ รรม าร
อบคัด ลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริงความผิด
ทางละ มิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย คาตอบ
แทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ตั้งจายไว้ร ป็น งิน
จํานวน 6,200.-บาทโดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้าง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ดวนที่ ุด ที่ ลต 0014/7536
ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2564

รวม

5,532,276 บาท

รวม

120,500 บาท

จํานวน

6,200 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว อง ารศึ ษา ครู บุล ารทาง ารศึ ษา โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พ.ศ.2550 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2555
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ ้าราช ารครูใน ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 48,000 บาท โดยดํา นิน ารตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 11 มษายน 2551 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

56,300 บาท

รวม

3,875,943 บาท

จํานวน

634,050 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ้าราช ารครู และ
บุคลา รทาง ารศึ ษาโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 56,300.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
แนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1.คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา
ูบน้ํา คาบริ าร ําจัดปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย ิน คาวินิฉัยโรค คาทํา มัน ัตว ป็นต้น และคาจ้าง
มาบริ ารอื่นที่จํา ป็นใน ารดํา นินงาน อง ํานั
ปลัด จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 634,050.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตาง ๆ องพนั งานครู ้าราช าร
ครู องโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ององค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว ชน คาธรรม นียมศาล คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน าร
ดํา นินคดีตามคําพิพา ษา ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000
.-บาท ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.คาโฆษณาและ ผยแพร าว าร
พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่ง
พิมพ ตาง ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชา ัมพันธ ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ รวมถึงคาจ้าง มาที่
มีลั ษณะจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ ํานั
งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น าร อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา ํา รับ ้า
ราช ารครู พนั งานจ้าง องโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัดองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 80,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

น้า : 109/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

2.โครง ารแ ง ันทั ษะทางวิชา ารระดับภาค นือ/ระดับประ ทศ จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร แ ง ันทั ษะทางวิชา ารนั
รียน โรง รียน ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น ระดับภาค
นือ/ระดับประ ทศ ชน คาจ้าง มารถโดย าร คาอา าร คา
อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร คาวั ดุ อุป รณ
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโครง าร ฯลฯ ตั้งจาย ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาทปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 6 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
องค รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.โครง ารคน งในโรง รียนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารคน งในโรง รียนท้อง
ถิ่น ชน คาอา าร คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้าย
โครง าร คาวั ดุ อุป รณตางๆ ที่ ี่ยว อง ับโครง าร ฯลฯ ตั้ง
จาย ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท ปรา ฏ ในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 7
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
องค รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จํานวน

20,000 บาท
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4.โครง ารแ ง ัน ีฬานั รียนองค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับภาค จํานวน
นือ/ประ ทศ

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารแ ง ัน ีฬานั รียนองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นระดับภาค นือ/ประ ทศ ชน คาจ้าง
มาบริ ารรถประจําทาง คาอา าร อา ารวางพร้อม ครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครง าร คาวั ดุ อุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ับ
โครง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 9 ้อ
ที่ 8
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
องค รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5.โครง ารลู ือ ทิดไท้องคราชันย

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

2,911,893 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารลู ือ ทิดไท้องค
ราชันย ชน คาจ้าง มาบริ ารรถประจําทาง คาอา าร อา าร
วางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร คาวั ดุ อุป รณตางๆ ที่
ี่ยว ้อง ับโครง าร ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 9 ้อที่ 9 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา อง
องค รป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
6.โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นุนคาใช้จายใน าร
บริ าร ถานศึ ษา โดยมีคาใช้จาย ดังนี้
6.1 คาใช้จายอิน ตอร น็ต
โรง รียน
พื่อจาย ป็นคาอิน ตอร
น็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
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โรง รียนละ 9,600.-บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi
โรง รียนละ 7,200.-บาท ตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง
วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 16,800
.-บาท
6.2 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน(คาจัด าร รียน าร อน ราย ัว)
(1) ราย ัว ระดับอุบาลศึ ษา คนละ 850 บาท/ภาค
รียน , ระดับประถมศึ ษา คนละ 950 บาท/ภาค รียน , ระดับ
มัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาค รียน
(2) ราย ัว วน พิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึ ษา คน
ละ 250/ภาค รียน , *โรง รียนประถมศึ ษา นาด ล็ ที่มีนั
รียน 120 คนลงมาได้ พิ่มจา ราย ัวที่ได้รับป ติ , ระดับมัธยม
ศึ ษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภา รียน *โรง รียนมัธยมศึ ษา
นาด ล็ ที่มีนั รียน 300 คนลงมาได้ พิ่มจา ราย ัวที่ได้รับป ติ
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 672,800.- บาท
6.3 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คา นัง ือ รียน)
ระดับอนุบาลศึ ษา คนละ 200/ป
ระดับประถมศึ ษา จําแน ป็น (1).ประถมศึ ษาปที่ 1 คน
ละ 656.25 บาท/ป , (2).ประถมศึ ษาปที่ 2 คนละ 649.95
บาท/ป , (3).ประถมศึ ษาปที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ป , (4
).ประถมศึ ษาปที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ป , (5).ประถมศึ ษาป
ที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ป , (6).ประถมศึ ษาปที่ 6 คน
ละ 858.90 บาท/ป
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ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น จําแน ป็น (1).มัธยมศึ ษาป
ที่ 1 คนละ 808.20 บาท/ป , (2).มัธยมศึ ษาปที่ 2 คน
ละ 920.85 บาท/ป , (3).มัธยมศึ ษาปที่ 3 คนละ 996.45
บาท/ป
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 160,793.- บาท
6.4 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คาอุป รณ าร รียน) ระดับอนุบาลศึ ษา คน
ละ 100 บาท/ภาค รียน , ระดับประถมศึ ษา คนละ 195
บาท/ภาค รียน , ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 210
บาท/ภาค รียน
ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล) (โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 87,770.- บาท
6.5 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คา ครื่องแบบนั รียน) ระดับอนุบาลศึ ษา คน
ละ 100 บาท/ภาค รียน , ระดับประถมศึ ษา คนละ 195
บาท/ภาค รียน , ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 210
บาท/ภาค รียน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง
วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 89,940
.- บาท
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6.6 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน) ระดับ
อนุบาลศึ ษา คนละ 215 บาท/ภาค รียน , ระดับประถม
ศึ ษา คนละ 240 บาท/ภาค รียน , ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คน
ละ 440 บาท/ภาค รียน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง
วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 137,540
.- บาท
6.7 งินอุด นุน ํา รับ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้อง
ถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน ํา รับนั รียนยา จน) ตั้งจายตามแนวทาง
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา อง
องค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบล(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 92,000.-บาท
6.8 คาอา าร ลางวันโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว(บ้านทาฮอ) พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันนั รียนโรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) คนละ 21
บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง
วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วน
ตําบล(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 777,000.- บาท
6.9 คาอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็ ล็ พื่อจาย ป็นคาอา าร
ลางวันนั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ คนละ 21 บาท จํานวน 245
วัน ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั
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ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 565,950.- บาท
6.10 คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ศูนยพัฒนา ด็ พื่อจาย
ป็นคาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด รร
ํา รับ ด็ อายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 187,000.-บาท
6.11 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน(คา นัง ือ รียน) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด รร
ํา รับ ด็ อายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 22,000.-บาท
6.12 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คาอุป รณ าร รียน) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด
รร ํา รับ ด็ อายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 22,000.-บาท
6.13 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คา ครื่องแบบนั รียน) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด
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รร ํา รับ ด็ อายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป ตั้งจายตาม
แนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป ด้าน ารศึ ษา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล) โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 33,000.-บาท
6.14 คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษา ั้นพื้นฐาน (คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพนั รียน) ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ จัด รร ํา รับ ด็ อายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 430
บาท/ป ตั้งจายตามแนวทาง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไป ด้าน ารศึ ษา ององค รป ครอง วนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร
วนตําบล) โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบล(บ้านทาฮอ) ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 47,300.- บาท
7.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม อง พนั งานครู ้า
ราช ารครู ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง รือผู้ชวยปฏิบัติราช าร
อง โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) และ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ที่มี
คํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช าร ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 90,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี

รวม

1,284,033 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ไมโครโฟน าตั้งไมโครโฟน ัวแร้งไฟฟ้า ครื่องวัด
ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโ ง ไม้ชั ฟว ไมลคลอยพร้อม
ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ฟว ทปพัน าย
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปล๊
ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วน
วิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร า
ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ
ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ วั ดุอุป รณ
ประ อบและอะไ ล ได้แ ดอ ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แ ดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

1,234,033 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน อา าร ริมนม ใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว จํานวน 3 แ ง โรง รียน
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) และโรง รียน
ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา ใน ตพื้นที่ตําบลทราย
าว จํานวน 3 แ ง ในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึ ษา ระดับ
ที่ 1 - 6 ในอัตราจัด รรคนละ 7.37 บาท ตั้งจายไว้ ป็น
งิน จํานวน 1,234,033.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุ อ ร้าง
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
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ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ไม้
ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วานมือ โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้า า ใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามันทาไม้ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูน าว แผนดิน นียว ัง คราะ ฯลฯ วั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ทอน้ําและอุป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ํา รับ ารปรับปรุงซอมแซม พัฒนา
ภูมิทัศนบริ วณ ํานั งาน และ ารดํา นินงานตามภาร ิจ
อง ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว และโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
แนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่
มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลา
อัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ๊าด น้ํามัน ตา น้ํามัน ครื่อง แ ๊ ุง
ต้ม ถาน น้ํามันจารบี น้ํามัน ลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช้ ับรถ
จั รยานยนต รถยนต อง อบต. ครื่องพน มอ ควัน และ ครื่อง
ตัด ญ้า อง อบต. รือใช้ใน ารดํา นิน ิจ รรมตาง ๆ องศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ององค าราบริ าร วนตํายบลทราย าว และ
โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) รือ
น้ํามันที่ใช้ใน รณี อรับ าร นับ นุน ครื่องจั รจา วนราช าร
อื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
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วั ดุ าร ษตร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ษตร อง ารศึ ษาฯ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว และโรง รียนองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ คียว ปริง อร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผา
นไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วางแถว ครื่องดั แมลง ตะแ รง
รอน บนโธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ปุย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว อา าร
ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวป และ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ
พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชื่อ ผ้าใบ รือ
ผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ ฯลฯ วั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล ได้แ ัว ระโ ล ดูดน้ํา ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุ ีฬา
จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ีฬา อง ารศึ ษาฯ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อง
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว และโรง รียนองค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน
ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ คียว ปริง อร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผา
นไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วางแถว ครื่องดั แมลง ตะแ รง
รอน บนโธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ วงยาง ไม้ตีปงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้ ทน ิ ชื่อ
ระโดด ดาบ องมือ ตระ ร้า วายแชรบอล นาฬิ าจับ
วลา นวม ลู ทุมน้ํา นั าตา าย ีฬา ชน าตา ายตระ
ร้อ ตา ายวอล ลยบอล วงบา ็ตบอล ล็ ระดานแ ดง
ผล ารแ ง ัน ลู ปตอง บาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ตา าย ีฬา ชน ตา ายตระ ร้อ วอล ลยบอล ป็น
ต้น ลู ปงปอง ลู แบดมินตัน ลู ทนนิ ลู ฟุตบอล ลู แชร
บอล แผนโยคะ ตะ ร้อ น วีด ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป้น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

251,800 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,800 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับโรง รียนองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 200,000.-บาทโดยดํา นิน ารตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคา
ใช้ อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา ํา รับโรง รียนอบต.ทราย าวและศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วน
ท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท โทร าร และ มารวมถึงคาใช้จาย พื่อ
ใ ้ได้ซึ่งบริ ารและคาใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารบริ าร ํา รับ
โรง รียนอบต.ทราย าวและศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 10,800.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว. 19 มี.ค. 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคา
ใช้ อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค

น้า : 123/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ล คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ ํา รับโรง รียนอบต.ทราย าวและศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ใน ัง ัด ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 1,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั
ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จายใน
ารบริ ารอิน ตอร น็ตและคา ื่อ ารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 20,000.-บาท ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณารายจายประจําปที่ บิ จายในลั ษณะคาใช้
อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

185,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
1.พัดลมติดผนัง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง นาด 16 นิ้ว จํานวน 40
ตัว ราคาตัวละ 1,500.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 60,000
.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด พื่อใช้ ํา รับ ิจ รรม
ตาง ๆ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว โรง รียนองค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทาฮอ) และศูนยพัฒนา ด็ ล็
ตําบลทราย าวทุ แ ง โดยคุณลั ษณะพอ ัง ป ดังนี้
1) นาดใบพัด 16 นิ้ว
2) มาตรฐาน มอ .934-2533
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 28 ้อที่ 13
2.ตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบ ระจ
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อตู้ ล็ องบาน ลื่อนแบบ
ระจ จํานวน 5 ลัง ราคา ลังละ 5,000.-บาทตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 25,000 บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด มี
คุณลั ษณะพื้นฐาน
นาดไมน้อย วา ความ ว้าง 40 ซนติ มตร ยาว 145 ซ็นติ
มตร
ครุภัณฑ นาม
1.จัดซื้อ ครื่อง ลน นาม ริมพัฒนา าร ด็ ปฐมวัย
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ ครื่อง ลน นาม ด็ ลน พร้อม
ประ อบติดตั้งวั ดุ อุป รณ ครื่อง ลนอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ชน
โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว และศูนยพัฒนา ด็
ล็ องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 100,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 100 ้อที่ 22
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,296,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,296,000 บาท

จํานวน

568,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โรง รียนบ้านโป่งแดง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นุนอา าร ลาง
วัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา ( พฐ.) ในตําบลทราย าว
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึ ษาปที่ 6 โรง รียนบ้านโป่ง
แดง อัตราคนละ 21 บาทจํานวน 200 วัน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 568,000.- บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โรง รียนรองธารวิทยา

จํานวน

728,000 บาท

รวม

285,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นุนอา าร ลาง
วัน ํา รับ ด็ นั รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษาประถม
ศึ ษา ( พฐ.) ในตําบลทราย าว
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึ ษาปที่ 6 โรง รียนบ้านรองธาร
วิทยา อัตราคนละ 21 บาทจํานวน 200 วัน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 728,000.- บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานระดับมัธยมศึกษา

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนโรง รียนบ้านโป่งแดง
พื่อจาย ป็นอุด นุนใ ้โรง รียนบ้านโป่งแดง พื่อดํา นิน ารตาม
โครง าร ตาง ๆ ดังนี้
1.โครง าร ร้าง ริมอาชีพตามวิถีชีวิต ศรษฐ ิจพอ พียง อง
โรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000
.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 8
้อ 1
2.โครง าร ร้างรายได้ระ วาง รียน องโรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
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) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 8 ้อ 2
3.โครง าร ้าคายอบรม ด็ และ ยาวชน ต้านภัยยา พติด อง
โรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000
.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 10
้อ 11
4.โครง ารคัดแย ยะรีไซ คิลจา โรง รียน ูบ้าน ูชุมชน อง
โรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 10,000
.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 17
้อ 7
5.โครง าร ้าคายฝึ ทั ษะด้าน ีฬา องโรง รียนบ้านโป่งแดง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 10 ้อ 12
6.โครง ารแ ง ัน ีฬาโรง รียน ยายโอ า องโรง รียนบ้านโป่ง
แดง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 70,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่
) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 3 ้อ 3
ตั้งจายไว้ ป็น งินทั้ง ิ้นจํานวน 180,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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อุด นุนโรง รียนรองธารวิทยา
พื่อจาย ป็นอุด นุนใ ้โรง รียนบ้านโป่งแดง พื่อดํา นิน ารตาม
โครง าร ตาง ๆ ดังนี้
1.โครง าร ศรษฐ ิจพอ พียง องโรง รียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 8 ้อ 1
2.โครง าร ร้างรายได้ระ วาง รียนด้วยธุร ิจ บ อรี่ อง
โรง รียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 8 ้อ 4
3.โครง าร ้าคายอบรม ด็ และ ยาวชน ต้านภัยยา พติด อง
โรง รียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000
.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 10
้อ 12
4.โครง าร ้าคายฝึ ทั ษะด้าน ีฬา องโรง รียนรองธาร
วิทยา ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 15,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 10 ้อ 12
5. พื่ออุด นุนโครง ารคัดแย ยะรีไซ คิลจา โรง รียน ูบ้าน ู
ชุมชน องโรง รียนรองธารวิทยา ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 17
้อ 7
ตั้งจายไว้ ป็น งินทั้ง ิ้นจํานวน 105,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ

จํานวน

105,000 บาท

น้า : 129/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง จ้าพนั งาน าธารณ ุ ชํานาญ
งาน ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน ํานั ปลัด ตามแผนอัตรา
ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 236,640
.- บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

1,112,640 บาท

รวม

236,640 บาท

รวม

236,640 บาท

จํานวน

236,640 บาท

รวม

536,000 บาท

รวม

156,000 บาท

จํานวน

156,000 บาท
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พื่อ ป็นคาตอบแทนใ ้แ ผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 156,000
.-บาท โดยมีราย ารดังตอไปนี้
1. พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ
นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แ อา า มัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลํา นาอยูในองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นแ งพื้นที่ รือพื้นที่ใ ล้ คียง ที่ได้รับคํา ั่ง
ชวย นับ นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จา ผู้บริ ารท้องถิ่นแ งนั้น ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 144,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่น ององค รป ครอง วนท้องถิ่น และ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ
. 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในา ารฝึ อบรม
และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0818.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
ุมภาพันธ 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารดํา นิน ารจัด วั ดิภาพ ัตวและ
าร ํารวจ ้อมูลจํานวน ัตวและชึ้นทะ บียบ ัตว( ํารวจ ้อมูล
ประชา ร ุนั และแมว ตามโครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนั บ้าฯ) รือคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 12,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
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/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235 ลง
วันที่ 24 ม ราคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนั บ้า
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศร วางควัฒน วร ัตติย
ราชนารี โดยอบรมใ ้ความรู้อา าปศุ ัตวตําบลทราย าว และ
ดํา นิน ารทํา มัน ัตว พื่อคุมจํานวนประชา ร ัตวในพื้นที่ โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา
อ ารประ อบ ารฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 22 ้อที่ 4
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
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- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ 235 ลง
วันที่ 24 ม ราคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.โครง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ าโรคติดตอในตําบลทราย าว

จํานวน

200,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ันและแ ้ไ ปัญ าโรค
ติดตอตางๆในตําบลทราย าว ชน ารป้อง ันและระงับโรคติด
ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด 19) และ ารป้อง ันควบคุมโรคไ ้
ลือดออ ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายประชา
ัมพันธโครง าร คาป้ายรณรงค คาน้ํายา คมี คาวิทยา ร คา
อ ารประ อบ ารฝึ อบรม คาน้ํามัน ํา รับ ครื่องพน มอ
ควัน คาวั ดุ ารแพทยที่จํา ป็นตอ ารดํา นินงานโครง าร รือคา
ใช้จายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 200,000
บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) น้าที่ 21 ลําดับที่ 3 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2
/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3.โครง ารคัดแย ยะ พื่อ ารพัฒนาที่ยั่งยืนองค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:58

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารตามโครง ารคัดแย ยะ พื่อ
ารพัฒนาที่ยั่งยืนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว โดยมีราย
ละ อียดคาใช้จาย ชน คาวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คา อ ารประ อบ าร
ฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว น้าที่ 16 ้อที่ 5 โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องงบ้าน มือง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2560
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0820.2
/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2563
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0820.2
/ว 1187 ลงวันที่ 16 มษายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยโดย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมี
อายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ตามระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่อง
มือวิทยาศา ตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ(ปรอดวัดไ ้) ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ําลี และผ้าพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ าย
ยาง ลู ยาง ลอดแ ้ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ทรายอะ
บท น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค(แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) วัคซีน(ตาม
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนั
บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศร วาง
ควัฒน วร ัตติยราชนารีฯลฯ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000
.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 136/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 - 17 ตําบลทราย าว อํา ภอ จํานวน
พาน จัง วัด ชียงราย

340,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน

พื่อใช้จายตามโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุ ในพื้นที่
ตําบลทราย าว มูบ้านละ 20,000 บาท โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม และคาวั ดุอุป รณที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 340,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) น้าที่ 21 ลําดับที่ 2 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ )พ.ศ
.2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 ม ราคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

811,680 บาท

รวม

502,080 บาท

รวม

502,080 บาท

จํานวน

336,360 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวม
ถึง าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้ง
องค รป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง นั พัฒนาชุมชนชํานาญ
าร ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งใน ํานั ปลัด ตามแผนอัตรา
ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 336,360.- บาท โดยดํา นินน ารตาม นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณภาระคา
ใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

165,720 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง ตําแ นง ผู้ชวย
พนั งานพัฒนาชุมชน ํานั ปลัด รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรา
ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 165,720
.-บาท
โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

รวม

119,600 บาท

รวม

69,600 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

9,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นงนั พัฒนาชุมชนชํานาญ าร ตลอดจนผู้มี ิทธิ์ บิ
ได้ตาม ิทธิ์ ซึ่งมี ิทธิ์ บิ คา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อ ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 60,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นงนั พัฒนาชุมชน ํานั ปลัด องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 9,600.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา
และคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง าร ง ริมอาชีพในตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริม ลุมอาชีพในตําบล
ทราย าว ใ ้แ ลุมแมบ้าน ลุมผู้ ูงอายุ ลุมผู้ด้อย
โอ า ฯลฯ ตําบลทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร คาวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ ารฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณ และ
คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององค รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 18 ลําดับที่ 1
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
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งบเงินอุดหนุน

รวม

190,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
1.อุด นุน ลุมพัฒนา ตรีตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อุด นุน ลุมพัฒนา ตรีตําบลทราย
าว ตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลทราย าว โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม วั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 องค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว น้าที่ 13 ้อที่ 2
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
2.อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน บ้านรองธารใ ม มูที่ 9
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน บ้าน
รองธารใ ม มูที่ 9 ใน ารดํา นินตามโครง าร ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี ลั ธรรมาภิบาล โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม วั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 40,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว น้าที่ 6 ้อที่ 13
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
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3.อุด นุนศูนย าร รียนรู้และ ง ริมคุณภาพชีวิตผู้ ูงวัยตําบลทราย จํานวน
าว
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ศูนย าร รียนรู้และ ง ริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ ูงวัยตําบลทราย าว ใน ารดํา นิน ารตามโครง าร ง
ริมอาชีพผู้ ูงอายุ ารดํา นิน ารอนุรั ษศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น และดูแลด้าน ุ ภาพผู้ ูงอายุใน ตพื้นที่ตําบลทราย าว โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธตาง ๆ
วั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 100,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว น้าที่ 14 ้อที่ 4
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

270,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง ารแ ง ัน ีฬา ลุม ครือ าย ธารทอง – ทราย าว ระดับ
ประถมศึ ษา
พื่อ ป็นคาดํา นิน ารตามโครง ารแ ง ัน ีฬา ลุม ครือ าย ธาร
ทอง – ทราย าว ระดับประถมศึ ษา โดยมีคาใช้จาย ชนคาตอบ
แทนคณะ รรม าร คาวั ดุอุป รณ ีฬา คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ป้ายรณรงคตางๆ รือวั ดุ อุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว
้อง ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 8 ้อ 5 ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 60,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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2.โครง ารแ ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุตําบลทราย าว

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารตามโครง ารแ ง ัน ีฬาผู้ ูงอายุตําบล
ทราย าว ใน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาใ ้ ับผู้ ูงอายุใน ตพื้นที่
ตําบลทราย าว โดย ป็นคาใช้จาย ชน คาตอบแทน รรม าร คา
วั ดุ ีฬา คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ป้ายรณรงคตางๆ รือ
วั ดุอุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 7 ้อ 14 ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.โครง ารวัน ด็ ตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารตามโครง ารวัน ด็ ตําบลทราย
าว โดยมีคาใช้จาย ชนอา าร อา ารวาง คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ป้ายรณรงคตาง ๆ คาจ้าง มา จัด ตรียม ถานที่ คา ชา
ครื่อง ียง คาวั ดุ อุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 40
้อ 17 ตั้งจายไว้ ป็น งิน จํานวน 90,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

4.โครง ารแ ง ัน ีฬา ด็ ยาวชน และประชาชน ตําบลทราย าว จํานวน
ต้านภัยยา พติด
พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารตามโครง ารแ ง ัน ีฬา
ด็ ยาวชน และประชาชน ตําบลทราย าว ต้านภัยยา พ
ติด โดยมีรายละ อียดดังนี้
1.จัดแ ง ัน ีฬา ด็ ยาวชน และประชาชน ตําบลทราย
าว ต้านภัยยา พติด โดยมีคาใช้จาย ชน คาตอบแทน
รรม าร คาจ้า มาจัด ตรียม ถานที่ จ้าง มาจัด ตรียม ครื่อง
ระจาย ียง คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม น้ําแ ็ง คา
วั ดุอุป รณ ีฬา คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ป้ายรณรงค
ตาง ๆ รือวั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งิน
จํานวน 80,000.-บาท
2.คาใช้จายใน าร นับ นุนและจัด งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ในระดับตาง ๆ โดยมีคาใช้จาย ชน คาจ้าง มารถใน ารรับ ง
นั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน คาวั ดุ อุป รณอื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว น้าที่ 31 ้อ 16 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 100,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

น้า : 144/187

100,000 บาท

น้า : 145/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

308,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง าร ืบ านประ พณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารตามโครง ารอบรมวัฒนธรรมประ พณี
ท้องถิ่น ตําบลทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ
แทนวิทยา ร คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ
ตาง ๆ คาอา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา อ ารประ อบ
ารฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว
้อง ชน มุด ปา า ป็นต้น รือคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ
ดํา นิน ารตามโครง าร ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 26 ้อที่ 4 ตั้งจายไว้ ป็นจํานวน
งิน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

น้า : 146/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

งบเงินอุดหนุน

รวม

288,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

288,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1.อุด นุน ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัด
ชียงราย ตามโครง าร ืบ านประ พณีนมั ารและ รงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ( ป็งลองฟ้า ไ ว้ าพระธาตุดอยตุง) งบประมาณ
ตั้งไว้ 8,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564
) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที1่ ) น้าที่ 4 ้อที่ 3 โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
งินอุด นุนองค รประชาชน
1.อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลทราย าว ดํา นิน าร
จัดโครง าร ืบประ พณีวัฒนธรรมตําบลทราย าว โดยมีคาใช้
จาย ชน คาจ้าง มาจัดทํา ถานที่ คาจ้าง มา ครื่อง ียง คา
ป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาวั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง
ับโครง าร ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค ารบริ าร วน
ตําบลทราย าว น้าที่ 26 ้อ 14 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 270,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

น้า : 147/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

งินอุด นุน ององค รศา นา
1.อุด นุนวัดแมคาววัง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้วัดแมคาววัง ดํา นิน ารจัดโครง าร
บรรพชา าม ณรภาคฤดูร้อน โดยมีคาใช้จาย ชน คาจ้าง มาจัด
ทํา ถานที่ คาจ้าง มา ครื่อง ียง คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร คาวั ดุ อุป รณตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง ับโครง าร ฯลฯ
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว น้าที่ 41 ้อ 1 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14
ิง าคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 148/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ารรับโอน าร ลื่อน
ระดับ าร ลื่อน ั้น งิน ดือน ารปรับปรุงอัตรา งิน ดือนรวมถึง
าร บิ งินตาม ิทธิที่ได้รับตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดตั้งองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในตําแ นง ผู้อํานวย าร องชาง วิศว ร
โยธานายชางโยธา จ้าพนั งานธุร าร ตามที่ได้รับ ารบรรจุแตง
ตั้งใน องชาง รวมอัตราวาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ
ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลังอื่น ๆ คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 13,44,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคล ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559

รวม

5,446,690 บาท

รวม

2,184,090 บาท

รวม

2,184,090 บาท

จํานวน

1,344,000 บาท

น้า : 149/187
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งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

10,650 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร วนตําบล รือ
พนั งาน วนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 10,650.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่ 0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน อง
พนั งาน วนตําบล พ.ศ.2564
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้ ับ ผู้อํานวย าร องชาง ฯลฯ
โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 42,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บุคคล ององค ารบริ าร วนตําบล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น รื่อง ํา นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่ 0) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
-ประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน อง
พนั งาน วนตําบล พ.ศ.2564

น้า : 150/187
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง องชาง รวมอัตรา
วาง ตามแผนอัตรา ําลังพนั งานและ ารปรับปรุงแผนอัตรา ําลัง
อื่น ๆ โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 787,440.-บาท โดยมีรายละ อียด ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง 2
ตําแ นง 3 อัตรา ได้แ ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร 1 อัตรา และผู้
ชวยนายชางโยธา 2 อัตรา
2.พนั งานจ้างทั่วไปตามแผนอัตรา ําลังพนั งานจ้าง จํานวน 3
ตําแ นง 3 อัตรา ได้แ คนงานทั่วไป พนั งาน ับ ครื่องจั ร ล
นาด บา และพนั งาน ับรถยนต
โดยดํา นิน ารตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด ชียงราย รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ันยายน 2558

จํานวน

787,440 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําป) ํา รับพนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง อง
ชาง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
แนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารคัด ลือ
พนั งานและลู จ้าง ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
รวมแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
ันยายน 2553
- นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม

2,291,900 บาท

รวม

172,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง องชาง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ปฏิบัติราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พ.ศ.2550 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2555
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้าน ํา รับพนั งาน วน
ตําบล องชาง ตลอดจนผู้มี ิทธิ์ บิ ได้ตาม ิทธิ์ ซึ่งมี ิทธิ์ บิ คา
ชาบ้าน รือคา ชาซื้อ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 72,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคา ารศึ ษาบุตร องพนั งาน วน
ตําบล องชาง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
ิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,316,900 บาท

จํานวน

796,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใช ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบ องผู้รับจ้าง ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ คา ําจัด ิ่งปฏิ ูลคา
จ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ชนคาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําแผนที่ภาษี คาบริ าร ําจัด
ปลว คาจ้างผู้แ ดงแบบ คาซอมแซมทรัพย ิน ป็นต้น และคา
จ้างแรงงานราษฎร รณีทํา องที่จํา ป็นใน ารดํา นินงาน อง อง
ชาง จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน คา ชา ครื่องถาย
อ าร จํานวน 1 ครื่อง ป็นระยะ วลาไม ิน 12 ดือน ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 796,900.-บาท โดยดํา นิน ารตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตาง ๆ
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1.คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตาง ๆ

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม ๆ องพนั งาน วนตําบล พนั งาน
จ้าง องชาง มีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช าร ชน คาธรรม นียม
ศาล คารางวัดที่ดิน ตรวจ อบแนว ตที่ดิน คาบํารุง ารตรวจ
วิ คราะ น้ําอุปโภค รือบริโภค คาตอใบอนุญาตบอบาดาลที่อยู
ในความรับผิดชอบ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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3.คาโฆษณา และ ผยแพร าว าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ าว ารทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ ารจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่ง
พิมพ ตาง ชน วาร าร รายงานผล ารปฏิบัติงานประจําป แผน
พับประชา ัมพันธ ป้ายไวนิลประชา ัมพันธ รวมถึงคาจ้าง มาที่
มีลั ษณะจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ ํานั
งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ป็น าร อ ร้าง ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบินและคาใช้จายอื่น ๆที่จํา
ป็นใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา องพนั งาน
วนตําบล พนั งานจ้าง องชาง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 50,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม องพนั งาน วน
ตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง รือผู้ชวยปฏิบัติราช าร ง
อชาง ที่มีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช าร ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

น้า : 155/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

400,000 บาท

รวม

803,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารุง รั ษา วั ดุ อุป รณ ครุภัณฑและ
ทรัพย ินอื่น ๆ อัน ป็นทรัพย ินที่อยูในความรับผิดชอบ อง
องค ารบริ าร วนตําบลทราย าว ที่ชํารุด ีย าย พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน ทาง าธารณประโยชน ระบบ
ประปา มูบ้าน ไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 400,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ นัง ือ ครื่องคิด ล นาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปรงลบ
ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง
อ าร ครื่องตัด ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลั ษณ แผงปดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแ ง (ตอ
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ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค ซอง อ าร ตลับ
มึ น้ํา มึ ปรินท ทปพีวีซีแบบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ระดาษไ ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
คารบอน แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช าร แบบพิมพ ผ้า
ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้ใน าร
บรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งาน ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 60,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อง
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
วั ดุคงทน ได้แ ไมโครโฟน าตั้งไมโครโฟน ัวแร้ง
ไฟฟ้า ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโ ง ไม้ชั
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ฟว ไมลคลอยพร้อม ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ฟว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปล๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุ
ทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี
ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร
อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ ครื่องรับ
โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล ลองรับ
ัญญาณ ฯลฯ วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ดอ
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 150,000.-บาท โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วั ดุงานบ้านงานครัว
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ าร
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
วั ดุคงทน ได้แ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไ ไฟฟ้า ครื่องป้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า ม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถัง
แ ๊ ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้ํา ถัง ยะอบบ า
ตั้ง ถัง ยะแบบล้อลา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า
ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ัวดูดตะ อน ระวาย
น้ํา อา าร ริม(นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร ํา ร็จรูป ฯลฯ
ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
วั ดุ อ ร้าง
จํานวน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
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ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ ไม้ตาง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทปวัด
ระยะ ครื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วานมือ โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้า า ใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ชน น้ํามันทาไม้ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูน าว แผนดิน นียว ัง คราะ ฯลฯ วั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ ทอน้ําและอุป รณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ํา รับ ารปรับปรุงซอมแซม พัฒนา
ภูมิทัศนบริ วณ ํานั งาน และ ารดํา นินงานตามภาร ิจ
อง ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ององค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว และโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย าว(บ้านทา
ฮอ) ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท โดยดํา นิน ารตาม
แนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วั ดุยานพา นะและ น ง
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและ น ง องชาง พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตาม
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ไ ควง ประแจ แมแรง ุญแจปา
ตาย ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตชล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ ยางรถยนต น้ํามัน บร น๊อต
และ รู ายไมล พลา ฟลม รองแ ง น้ํา ลั่น ฯลฯ วั ดุ
อุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ บาะรถยนต ครื่อง
ยนต(อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มอง ้างรถ
ยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย านไฮดรอลิค ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตาม
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ๊าด น้ํามัน ตา น้ํามัน
ครื่อง แ ๊ ุงต้ม ถาน น้ํามันจารบี น้ํามัน ลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ ที่
ใช้ ับรถจั รยานยนต รถยนต อง อบต. ครื่องพน มอ
ควัน และ ครื่องตัด ญ้า อง อบต. รือใช้ใน ารดํา นิน ิจ รรม
ตาง ๆ อง อบต. รือน้ํามันที่ใช้ใน รณี อรับ าร นับ นุน
ครื่องจั รจา วนราช ารอื่น ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 101,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

101,000 บาท

น้า : 162/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทยโดย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมี
อายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ตามระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่อง
มือวิทยาศา ตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ(ปรอดวัดไ ้) ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ําลี และผ้าพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตาง ๆ าย
ยาง ลู นยาง ลอดแ ้ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ทรายอะ
บท น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ้ม น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค(แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 2,000.-บาท
โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

จํานวน

2,000 บาท

น้า : 163/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตาม
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ วั ดุคงทน ได้แ าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและ
ระวิงใ ฟลมภาพยนต ครื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
วั ดุ ิ้น ปลือง ได้แ พู ัน ี ระดาษ ียนโป ตอร ฟลม ม
มโมรี่ ารด ฟลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร วีดี
โอ ทป แผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย ภาพ
ถายดาว ทียม อ าร ผยแพรผล ารดํา นินงาน ฯลฯ ตั้งจายไว้
ป็น งินจํานวน 10,000.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ แผน รือจานบันทึ ้อมูล วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณ
บันทึ (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
, Digital Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ได้แ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ
รือแป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี
ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethenet , Lan Card , Anti Virus , Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอานและบันทึ ้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น รา ตอร (Router) รือ
รายจาย พื่อจัด าโปรแ รมคอมพิว ตอร ที่มีราคาตอ นวย รือ
ตอชุดไม ิน 20,000 บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 100,000
.-บาท โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

น้า : 164/187

น้า : 165/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

วั ดุ ํารวจ
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํารวจ องชาง พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน
ั้น รวมถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
วั ดุ ชน คา น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ บันไดอลูมิ นียม ครื่องมือแ ะ ลั ครื่องมือดึง าย
โทรศัพท ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท โดย
ดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

20,000 บาท

รวม

970,700 บาท

รวม

970,700 บาท

จํานวน

14,000 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
1.โต๊ะทํางาน ้ามุม

น้า : 166/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ้ามุม จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 7,000.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 14,000.-บาท โดยมี
คุณลั ษณะทรง L-shape นาด 160 x 140 x 75 ซนติ มตร มี
ตู้ ็บ อ ารและ ิ่ง องพร้อม ุญแ ล็อ ในรูปแบบตู้บาน ลื่อน
ซ้ายมือและตู้ลิ้นชั ามชั้น พร้อม ระจ พื่อไว้ ํา รับวาง ครื่อง
คอมพิว ตอร โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
2. ้าอี้ทํางานแบบมีพนั พิง
จํานวน

5,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน แบบมีพนั
พิง จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,700.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 5,400.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ นาดไมน้อย
วา 68 x 64 x 95 - 105 ซนติ มตร ปรับที่นั่งได้ด้วย
ระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนั พิงบุฟองน้ํา ุม นัง าฐาน
ว้าง 5 แฉ โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
3. ้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง จํานวน 1 ตัว ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 7,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ นาดไมน้อย
วา 60 x 71 x 112 ซนติ มตร ้าอี้ทํางานผู้บริ ารระดับ
ูง ระดับ ลางและระดับต้น รูปแบบภูมิฐานโย อนพร้อม ันทั้ง
ตัว ท้าแ น น้นดีไซน ามารถนั่งทํางานนานๆ โดยไม มื่อยล้า า
ฐาน ว้าง 5 แฉ โครง ร้างแ ็งแรงและปลอดภัย โดยตั้งซื้อตาม
ราคาท้องตลาด

จํานวน

น้า : 167/187
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4. ครื่องรับโทรศัพทแบบไร้ าย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

51,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องรับโทรศัพทแบบไร้ าย แบบพ พา
ได้ จํานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 2,500.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 5,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.รัศมี ารใช้งานไมน้อย วา 20 มตร
2. นทนาตอ นื่องไมนอย วา 5 ชั่วโมง
3. ปด ครื่องรอรับ าย (Stand-by Mode) ได้นานไมน้อย
วา 100 ชั่วโมง
4.บันทึ มาย ล โทรศัพทได้ไมน้อย วา 50 มาย ล
5.แ ดง มาย ล โทรออ ลา ุดได้ไมน้อย วา 50 มาย ล
6.แ ดง มาย ลชโทรศัพท รีย ้า(รับ ายและไมได้รับ าย) ได้
ไมน้อย วา 20 มาย ล
7. น้าจอแ ดงผล ป็น LED รือดี วา
8.ใช้งานในรูปแบบลําโพงได้
9.ปรับ ียง รีย ้าได้ไมน้อย วา 5 รูปแบบ ียง
10.มี ัญญาณแ ดง มื่อมี าย รีย ้า รือ ําลังชารจ
11.ใช้ ําลังไฟฟ้าจา แบต ตอรี่ชนิด Rechargeable
โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑยานพา นะและ น ง
1.รถจั รยานยนต( นาด 110 ซีซี แบบ ียรอัตโนมัติ)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถจั รยานยนต( นาด 110 ซีซี แบบ ียร
อัตโนมัติ) จํานวน 1 คัน ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 51,600
.-บาท โดยมีคุณลั ศณะโดย ัง ป ดังนี้
1) นาดที่ ํา นด ป็น นาดปริมาตร ระบอ ูบ ั้นต่ํา
(1) รณี นําดต่ํา วา ซีซี ที่ ํา นดไม ิน 5 ซีซี รือ นาด ิน
วา ซีซีที่ ํา นดไม ิน 5 ซีซี ป็นรถจั รยานยนตตาม นาด ซีซี
ที่ ํา นดไว้
(2) ราคาที่ ํา นดไมรวมอุป รณและคาจดทะ บียน
(3) ารจัดซื้อรถจั รยานยนตใ ้มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563
น้าที่ 76 ้อ 8.8
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2.รถบรรทุ (ดี ซล)แบบมีชองวาง ลังคน ับ

จํานวน

715,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

55,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถบรรทุ (ดี ซล)แบบมีชองวาง ลังคน
ับ นาด 1 ตัน ับ คลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร ระบอ ูบไมต่ํา
วา 2,400 ซีซี รือ ําลัง ครื่องยนต ูง ุดไมต่ํา วา 110
ิโลวัตต แบบมีชองวาง ลังคน ับ จํานวน 1 คัน ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 715,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะโดย ัง ป ดังนี้
(1) มีน้ํา นั บรรทุ ไมต่ํา วา 1 ตัน
(2) มีชองวางด้าน ลังคน ับ ํา รับนั่ง รือ ็บ องได้
(3) ป็น ระบะ ํา ร็จรูป
(4) ป็นราคารวม ครื่องปรับอา าศ
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563
น้าที่ 70-71 ้อ 8.2
ครุภัณฑ อ ร้าง
1. ครื่อง จาะคอน รีต
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง จาะคอน รีต จํานวน 1 ครื่อง ตั้ง
จายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000.-บาท ตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด โดยมีคุณลั ษณะโดย ัง ป ดังนี้
1.ใช้ ําลังไฟฟ้า 3,200 W.
2.แรงดันไฟ(โวลท) 220 w.
3.รองรับ ระบอ จาะ 18-230 มิล
4.ความ ร็วรอบ มุน ปลา 520 รอบ/นาที
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
1. ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 55,500.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพอ ัง ป ดังนี้
1) นาด 5 ิโลวัตต ึ้นไป ป็น ครื่องยนตดี ซล
2) ทุ นาดที่ ํา นด ป็น นาด ิโลวัตต ั้นต่ํา
3) รายละ อียดประ อบ ครื่อง ํา นิดไฟฟ้าแตละชุดมี ดังนี้
(1) แผง วิทช 1 อัน
(2) โวลตมิ ตอร 1 อัน
(3) แอมมิ ตอร 1 อัน
(4) ลอดไฟแ ง วางพร้อม ั้ว 1 ชุด
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(5) วิตชปด - ปด ลอดไฟ 1 อัน
(6) คัต อาต 1 อัน
(7) ที่ ียบปลั๊ 2 จุด
(8) ฟรี ควนซีมิ ตอร 1 อัน ( ํา รับ นาด 10 ิโลวัตต ึ้นไป)
4) คุณ มบัติทาง ทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดย ดียว 50 ฮิรตซ ํา รับ ครื่อง
ํา นิดไฟฟ้า นาดน้อย วา 10 ิโลวัตต
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ย 4 าย รือ 220
โวลต ชนิด 3 ย 3 าย 50 ฮิรตซ ํา รับ ครื่อง ํา นิด
ไฟฟ้า นาดไมน้อย วา 10 ิโลวัตต
(3) มี ครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตรา าร ปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม ิน + 5 , - 5 ํา รับ ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า นาดน้อย
วา 5 ิโลวัตต
- ไม ิน + 2.5 , - 2.5 ํา รับ ครื่อง ํา นิดไฟฟ้า
นาด ไมน้อย วา 5 ิโลวัตต
(4) ํา รับ ครื่อง ํา นิดไฟฟ้าที่มี นาดไมน้อย วา 5 ิโลวัตต
ามารถใช้ได้ ับอุป รณไฟฟ้าที่มีคา Power Factor ตั้งแตร้อย
ละ 80 ึ้นไป
(5) ครื่อง ํา นิดไฟฟ้าทุ นาด ง ําลัง ับโดย
ตรง (Direct Coupling)
มาย ตุ : 1 kVA = 0.8 kW
ารติดตั้งอยางน้อยควรประ อบด้วย
1. ารติดตั้ง ดินรางแลด ดอร รือทอร้อย ายไฟฟ้ีา
2. ารติดตั้งอุป รณ Air Duct อง ครื่องยนต พร้อมบาน ล็ด
องระบบระบายความร้อนออ จา ม้อน้ําไป ูภายนอ ้อง
3. าร ดิน ายไฟฟ้าและ าร ชื่อมตอระบบไฟฟ้า
โดยดํา นิน าร ํา นดราคาและคุณลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐาน งบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 น้าที่ 14 ้อ 7.2
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
1. ครื่องตัด ญ้าแบบ ้อแ ็ง

จํานวน

19,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้าแบบ ้อแ ็ง จํานวน 2
ครื่อง ราคา ครื่องละ 9,500.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 19,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะโดย ัง ป ดังนี้
1) ป็น ครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย
2) ครื่องยนต นาดไมน้อย วา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตร ระบอ ูบไมน้อย วา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
โดยดํา นิน าร ํา นดราคาและคุณลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐาน งบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 น้าที่ 66 ้อที่ 6.5
2. ครื่องตัดแตงพุมไม้

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัดแตงพุมไม้ นาด 22 นิ้ว จํานวน 1
ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 11,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะ
โดย ัง ป ดังนี้
1) ป็น ครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้ ครื่องยนต แบบมือถือ
2) ใช้ ครื่องยนต บนซิน 1 ูบ 2 จัง วะ
3) ความจุ ระบอ ูบ นาดไมน้อย วา 21 ซีซี
4) ครื่องยนต นาดไมน้อย วา 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัด นาดไมน้อย วา 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัด ามารถใช้ได้ 2 ด้าน
โดยดํา นิน าร ํา นดราคาและคุณลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ องมาตรฐาน งบประมาณ 1 ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 น้าที่ 66 ้อที่ 6.6
ครุภัณฑโรงงาน
1. วานไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ วานไฟฟ้า จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 10,000.-บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมี
คุณลั ษณะโดย ัง ป ดังนี้
1) มอ ตอร ําลัง ูง ุด 800 วัตต
2) แรง ระแท 2.7 จูล
3) นาด 38x31x9 ซนติ มตร
4) ําลังไฟฟ้า 2,000 วัตต
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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1. ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จํานวน 2
ครื่อง ราคา ครื่องละ 22,000.-บาท ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 44,000.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive นาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
โดยตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า

จํานวน

44,000 บาท
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อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2. ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ(Ink Tank
Printer)

จํานวน

4,300 บาท

จํานวน

8,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 4,300.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
3. ครื่องพิมพ ล ซอร ริอ LED าวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร ริอ LED าว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 ครื่อง ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 8,900.-บาท โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 28 น้า
ตอนาที (ppm)
- ามารถพิมพ อ าร ลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจา (Memory) นาดไมน้อย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือ ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

6,534,000 บาท

รวม

6,534,000 บาท

รวม

6,534,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาชด ชยผลอา ิน
คาชด ชยผลอา ิน (คา K)
พื่อตั้งจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ ใ ้ใช้ ับงาน อ
ร้างทุ ประ ภทรวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ตั้งจายไว้ ป็น
งินจํานวน 20,000.-บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
1.คา อ ร้างอาคารคัดแย ยะพร้อม ้องน้ํา บ้าน ันทราย มูที่ 1 จํานวน
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคารคัดแย ยะพร้อม ้องน้ํา บ้าน ัน
ทราย มูที่ 1 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย ปริมาณงาน นาด
ว้าง 6.00 มตร ยาว 12.00 มตร พื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 72.00 ตาราง มตร พร้อม ้องน้ํา จํานวน 1 แ ง พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.001/2565 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 น้าที่ 2 ้อที่ 1 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 360,000.-บาท
2. อ ร้างรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยู(แบบปด) บ้าน จํานวน
นองผั จิ มูที่ 4
โครง าร อ ร้างรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยู (แบบ
ปด) บ้าน นองผั จิ มูที่ 4 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย ( น้าบ้านนายจรูญ คํา มือง ซอย1) ปริมาณงาน นาด
ว้าง 0.30 มตร ลึ ฉลี่ยไมน้อย
วา 0.50 มตร ยาว 93.00 มตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
นาด 0.30 มตร จํานวน 11.00 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
วา 104.00 มตร พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .004/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทาง ํา รับองค รป ครอง วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ
-5-301) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 น้าที่ 5 ้อที่ 10 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท

360,000 บาท

300,000 บาท
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3. อ ร้างรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยู(แบบปด) บ้าน
้วยทราย าว มูที่ 5

จํานวน

300,000 บาท

โครง าร อ ร้างรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ รูปตัวยู (แบบ
ปด) บ้าน ้วยทราย าว มูที่ 5 ตําบลทราย าว อํา ภอ
พาน จัง วัด ชียงราย (ซอยบ้านนายทอง มื่นแ ้ว) ปริมาณ
งาน นาด ว้าง 0.30 มตร ลึ ฉลี่ยไมน้อย
วา 0.50 มตร ยาว 90.00 มตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
นาด 0.30 มตร จํานวน 20.00 ทอน ความยาวรวมไมน้อย
วา 110.00 มตร พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .005/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงาน
ทาง ํา รับองค รป ครอง วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ
-5-301) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 น้าที่ 6 ้อที่ 14 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท
4.คา อ ร้างอาคารอ น ประ งคประจํา มูบ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6 จํานวน

370,000 บาท

โครง าร อ ร้างอาคารอ น ประ งค มูบ้าน บ้านทาฮอ มู
ที่ 6 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย ปริมาณ
งาน นาด ว้าง 8.00 มตร ยาว 16.00 มตร พื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 128.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.006/2565 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 น้าที่ 8 ้อที่ 18 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 370,000.-บาท
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5.คา อ ร้างอาคารอ น ประ งค(ศูนย าร รียนรู้ประจํา มูบ้าน)
บ้านโป่งแดง มูที่ 8

จํานวน

380,000 บาท

โครง าร อ ร้างอาคารอ น ประ งค(ศูนย าร รียนรู้ประจํา มู
บ้าน) บ้านโป่งแดง มูที่ 8 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย ปริมาณงาน นาด
ว้าง 10.00 มตร ยาว 12.00 มตร พื้นที่ใช้ อยไมน้อย
วา 120.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.008/2565 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 น้าที่ 10 ้อที่ 24 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 380,000.-บาท
6.คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านรวมไทย มูที่ 13
จํานวน

300,000 บาท

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านรวมไทย มู
ที่ 13 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย (ทาง ้าวัด
ใ ม) ปริมาณงาน ผิวจราจร
ว้าง 4.00 มตร ยาว 132.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่
ไมน้อย วา 528.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.0.13/2565(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับองค รป ครอง
วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ-2-204) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 15 ้อที่ 39 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท
7.คา อ ร้างฝายน้ําล้น บ้านดงลาน มูที่ 17
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง ฝายน้ําล้น บ้านดงลาน มูที่ 17 ตําบล
ทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย (ลําน้ํารองธาร) ปริมาณ
งาน ันฝาย ูง 1.50 ม. ผนัง ูง 3.00 ม. ว้าง 8.00 ม. พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.017/2565 (คัดลอ และปรับปรุงแบบฝาย ม
.2527 อง รม ารป ครอง ระทรวงม าดไทย) ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 19 ้อ
ที่ 51 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท
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8.คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน มานมิตร มูที่ 14
ตําบลทราย าว ชื่อมบ้างปาง า มูที่ 18 ตําบล ัน ลาง อํา ภอ
พาน จัง วัด ชียงราย

จํานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้าน มาน
มิตร มูที่ 14 ตําบลทราย าว ชื่อมบ้างปาง า มูที่ 18 ตําบล
ัน ลาง อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย ปริมาณงาน นาด
ว้าง 5.00 มตร ยาว 146.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพิีนที่
ไมน้อย วา 730.00 ตาราง มตร ตามแบบ ล ที่ ท
.019/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงานทาง ํา รับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ-2-204) ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 16 ้อ
ที่ 44 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 400,000.-บาท
9.คา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านรองธาร มูที่ 3 ตําบล จํานวน
ทราย าว ชื่อมบ้างปาง า มูที่ 18 ตําบล ัน ลาง อํา ภอพาน
จัง วัด ชียงราย
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ บ้านรองธาร มู
ที่ 3 ตําบลทราย าว ชื่อมบ้างปาง า มูที่ 18 ตําบล ัน
ลาง อํา ภอพาน จัง วัด ชียงราย ปริมาณงาน นาด
ว้าง 5.00 มตร ยาว 146.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
ไมน้อย วา 730.00 ตาราง มตร ตามแบบ ล ที่ ท
.020/2565 (อ้างอิง แบบมาตรฐานงานทาง ํา รับองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ-2-204) ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 95 ้อที่ 21 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 400,000.-บาท

400,000 บาท

400,000 บาท

น้า : 178/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
1.คา ุด จาะบอบาดาล พื่อ ารอุปโภค บริโภค ชนิด ARTIFICIAL
GRAVEL PACK บ้านรองธารใ ม มูที่ 9

จํานวน

300,000 บาท

โครง าร อ ร้าง จาะบอบาดาล ํา รับอุปโภค
บริโภค ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK บ้านรองธารใ ม มู
ที่ 9 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน ความลึ ไมน้อย
วา 100.00 มตร นาด ้นผาศูนย ลาง 6 นิ้ว(ทอ PVC
ชั้น 13.5 มอ .17-2532) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.009/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐาน รมทรัพยา รน้ํา) ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 11 ้อ
ที่ 27 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท
2.คา อ ร้างประปา มูบ้าน( อถัง ูง) บ้านทรายทอง มูที่ 15
จํานวน

434,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างประปา มูบ้าน ( อถัง ูง) บ้านทราย
ทอง มูที่ 15 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย ปริมาณงาน นาด 3.60 x 3.60
มตร ูง 11.90 มตร รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.015/2565 (อ้างอิงแบบ มาตรฐาน ํานั งานทรัพยา รน้ํา
ภาค 10 แบบ ล ที่ 3412010) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 17 ้อที่ 45 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 434,000.-บาท

น้า : 179/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

3.คา ุด จาะบอบาดาล พื่อ ารอุปโภค บริโภค โรง รียนองค าร
จํานวน
บริ าร วนตําบลทราย าว (บ้านทาฮอ) ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL
PACK

270,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาคา ุด จาะบอบาดาล พื่อ าร
อุปโภค บริโภค โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว (บ้านทาฮอ) ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน ความลึ ไมน้อย
วา 100.00 มตร ้นผาศูนย ลาง 6 นิ้ว (ทอ PVC ชั้น 13.5 มอ
. 17-2532) พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียด
ตามแบบ ล ที่ ท .018/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐาน รม
ทรัพยา รน้ํา) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 น้าที่ 23 ้อ 10 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 270,000.-บาท
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
1.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านแมคาววัง มูที่ 2
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านแมคาววัง มู
ที่ 2 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .002/2565(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานแบบถัง ็บน้ํา
ฝน นาด 100 ลู บาศ มตร) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 3 ้อที่ 4 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 180/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

2.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านรองธาร มูที่ 3

จํานวน

300,000 บาท

โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านรองธาร มู
ที่ 3 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .003/2565 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานแบบถัง ็บน้ํา
ฝน นาด 100 ลู บาศ มตร) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 7 ้อที่ 7 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท
3.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7
จํานวน

300,000 บาท

โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้าน นองตุ้ม มูที่ 7 ต
.ทราย าว อ.พาน จ. ชียงราย ปริมาณงานปริมาณ
งาน จํานวน 1 แ ง รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.007/2565 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน องพัฒนาน้ํา ะอาด รม
โยธาธิ าร ลฃที่ 1222002) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 9 ้อที่ 21 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท
4.คาปรับปรุงถนน ริมผิวแอ ฟัลตคอน รีต บ้าน ันต้นมวง มูที่ จํานวน
10
โครง าร ปรับปรุงถนน ริมผิวแอ ฟัลตคอน รีต บ้าน ันต้น
มวง มูที่ 10 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย (ซอย 1) ปริมาณงาน ผิวจราจร ว้าง 6.00 ม
.ยาว 130.00 ม. นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 780.00 ตาราง มตร พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย รายละ อียดตามแบบ ล ที่ ท
.010/2565 (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง ํา รับองค รป ครอง
วนท้องถิ่น แบบ ล ที่ ทถ-7-201) ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 12 ้อที่ 30 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท

300,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

5. อ ร้างฝาปดรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บ้านรองธาร ลาง จํานวน
มูที่ 11
โครง าร อ ร้างฝาปดรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บ้านรอง
ธาร ลาง มูที่ 11 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย (ซอย 1 และภายใน มูบ้าน) ปริมาณงาน ฝาราง
นาด 0.50 x 1.00 มตร นา 0.12 มตร มีจํานวนฝาปดรางไม
น้อย วา 404.00 ฝา พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .011-2565 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 13 ้อที่ 33 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท
6.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่งแดงใ ม มูที่ 12
จํานวน
โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่งแดงใ ม มู
ที่ 12 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .012/2565 พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้ายปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 14 ้อ
ที่ 36 ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 300,000.-บาท
7. อ ร้างฝาปดรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บ้าน มานมิตร มู จํานวน
ที่ 14
โครง าร อ ร้างฝาปดรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บ้าน
มานมิตร มูที่ 14 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย ( าย ลั ใน มูบ้าน) ปริมาณงาน ฝาราง
นาด 0.50 x 1.00 มตร นา 0.12 มตร มีจํานวนฝาปดรางไม
น้อย วา 270.00 ฝา พร้อมป้ายโครง าร จํานวน 1 ป้าย ราย
ละ อียดตามแบบ ล ที่ ท .014 - 2565 ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 16 ้อที่ 43 ตั้งจาย
ไว้ ป็น งินจํานวน 200,000.-บาท

น้า : 181/187

300,000 บาท

300,000 บาท

200,000 บาท

น้า : 182/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

8.คาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่งทวี มูที่ 16

จํานวน

โครง ารปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน บ้านโป่งทวี มู
ที่ 16 ตําบลทราย าว อํา ภอพาน จัง วัด
ชียงราย จํานวน 1 แ ง ปริมาณงาน รายละ อียดตามแบบ ล
ที่ ท .016/2565 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานแบบถัง ็บน้ํา
ฝน นาด 100 ลู บาศ มตร) พร้อมป้าย
โครง าร จํานวน 1 ป้าย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 18 ้อที่ 49 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 300,000.-บาท
9.คาปรับปรุงระบบ ียงตาม ายประจํา มูบ้าน บ้าน มานมิตร มู จํานวน
ที่ 14
พื่อจาีาย ป็นคาปรับปรุงระบบ ียงตาม ายประจํา มูบ้า บ้าน
มานมิตร มูที่ 14 ต.ทราย าว อ.พาน จ. ชียงราย ชนปรับปรุง
แอมป ยาย ียง ระบบ ง ัญญาณ ระบบ ยาย ัญญาณ อุป รณ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตามประมาณ ารราคา ององค ารบริ าร
วนตําบลทราย าว ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้าที่ 16 ้อที่ 42 ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 100,000.-บาท

300,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 183/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ษตร รตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ษตร ร
ตําบลทราย าว โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คา
อา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา อ าร
ประ อบ ารฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้ง
ไว้ ป็น งินจํานวน 30,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 24 ลําดับที่ 5โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

น้า : 184/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

2.โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม ารศูนยถายทอด ทคโนโลยี
าร ษตรตําบลทราย าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
ศูนยถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรตําบลทราย าว โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คา อ ารประ อบ ารฝึ อบรม รวมถึงคา
ใช้จายใน ารศึ ษาดูงานด้าน าร ษตรนอ พื้นที่ คาวั ดุอุป รณ
ตางๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งไว้ ป็น งินจํานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม
ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) องค ารบริ าร วนตําบล
ทราย าว น้าที่ 15 ลําดับที่ 3 โดยดํา นิน ารตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 185/187

วันที่พิมพ : 28/9/2564 13:53:59

ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ษตร พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปตามระยะ วลาอัน ั้น รวม
ถึง รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุราย
จาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมวั ดุ ชน คา
น ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ วั ดุคง
ทน ได้แ คียว ปริง อร(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผา
นไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วางแถว ครื่องดั แมลง ตะแ
รวรอน บนโธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ วั ดุ ิ้น
ปลือง ได้แ ปุย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว อา าร
ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวป และ ัตวน้ํา น้ํา ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ
พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชื่อ ผ้าใบ รือ
ผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ ฯลฯ วั ดุอุป รณประ อบ
และอะไ ล ได้แ ัว ระโ ล ดูดน้ํา ฯลฯ โดยดํา นิน ารตาม
แนวทาง ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

251,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

251,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

251,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้าย
โครง าร คาวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา
ถาย อ าร คาจ้าง มาจัดทํา ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง รือราย
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 20,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององค รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 –2565) พิ่ม ติม แ ้ไ ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่ ) องค าร
บริ าร วนตําบลทราย าว น้าที่ 16 ลําดับที่ 5 โดยดํา นิน าร
ตามแนวทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.โครง ารรั น้ํา รั ป่า รั ษาแผนดิน
จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร รั น้ํา รั ป่า รั ษาแผน
ดิน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาวิทยา ร คา
ถาย อ าร คาจ้าง มาจัดทํา ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง รือราย
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งินจํานวน 30,000
.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององค รป รอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 –2565) น้าที่ 23 ลําดับที่ 1 โดยดํา นิน ารตามแนว
ทาง ดังนี้
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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3.โครง ารคลอง วยน้ําใ

จํานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารคลอง วยน้ําใ โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาป้ายโครง าร คาวิทยา ร คาอา าร อา าร
วางพร้อม ครื่องดื่ม คาถาย อ าร คาจ้าง มาจัดทํา ถานที่ คา
ชา ครื่อง ียง คาจ้าง มารถ ุดตีนตะ าบ(แม็คโคร)พร้อมคน
ับ รือรายจายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 150,000.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององค รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) องค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว น้าที่ 23 ลําดับที่ 4 โดยดํา นิน ารตามแนวทางระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4.โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใน ารจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบ จํานวน
ปด)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใน ารจัด
ทําธนาคารน้ําใต้ดิน(ระบบปด) โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ป้ายโครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร อา ารวางพร้อม
ครื่องดื่ม คาถาย อ าร คาจ้าง มาจัดทํา ถานที่ คา ชา ครื่อง
ียง คาจ้าง มารถ ุดตีนตะ าบ(แม็คโคร)พร้อมคน ับ รือราย
จายอื่นที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ ตั้งจายไว้ ป็น งิน
จํานวน 51,500.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนา ององค รป รอง
วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) องค ารบริ าร วนตําบลทราย
าว น้าที่ 23 ลําดับที่ 4 โดยดํา นิน ารตามแนวทางระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

150,000 บาท

51,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน
300,000
10,000
20,840,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

4,110,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000

เงินสารองจาย

863,800

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

559,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

24,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)
เงินชวยพิเศษ

200,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการเกษตร

รวม

300,000
10,000
20,840,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

4,110,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000

เงินสารองจาย

863,800

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

559,980

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

24,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)
เงินชวยพิเศษ

200,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

น้า : 3/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,422,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

252,240

8,260,704

236,640

336,360

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

1,344,000

84,000

16,440

10,650

210,000

982,800

42,000

1,612,680

240,480

2,682,840

165,720

787,440

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

น้า : 4/44

แผนงาน

รวม

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการเกษตร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

2,232,000

15,852,144
111,090

เงินประจาตาแ นง

1,234,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

5,489,160

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน
177,420

72,000

เงินวิทยฐานะ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

182,460
252,200

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

650,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

20,000

252,000

168,000

60,000

72,000

147,300

76,300

9,600

20,000

1.คาจ้างเ มาบริการ
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

742,000

108,000

2.คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ

50,000

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ

50,000

5,000

3.คาโฆษณา และเผย
แพรขาวสาร

110,000

10,000

คาเชาบ้าน

300,000

56,200

156,000

50,000

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

796,900

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

431,880

เงินวิทยฐานะ

252,200

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทน

แผนงานการเกษตร

คาเชาบ้าน

1,212,200

60,000
552,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

253,200

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

1.คาจ้างเ มาบริการ
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

1,646,900

2.คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ

50,000

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ

55,000

3.คาโฆษณา และเผย
แพรขาวสาร

140,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/44

แผนงาน
4.คาจัดทาประกันภัยรถ
ราชการสวนตาง ๆ ของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลทรายขาว
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

60,000

110,000

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1 คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000

1.โครงการจัด
ทา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนชุมชน
ตาบลทรายขาว

35,000

10.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

150,000

2.คาพวงมาลา พวง
มาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

20,000

130,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/44

แผนงาน
4.คาจัดทาประกันภัยรถ
ราชการสวนตาง ๆ ของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลทรายขาว
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการเกษตร

รวม

60,000

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1 คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

230,000

1.โครงการจัด
ทา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนชุมชน
ตาบลทรายขาว

35,000

10.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

150,000

2.คาพวงมาลา พวง
มาลัย เงินรางวัล และ
ของที่ระลึกขององค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 9/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

2.โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทาแผน
มูบ้าน/ชุมชน

30,000

2.โครงการอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนด้าน
ลักสูตรภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง องค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

31,875

3. คาใช้จายในการ
ดาเนินการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รือการเลือก
ตั้งอื่น ๆ และการลง
ประชามติ

500,000

3.โครงการรับชาระภาษี
นอกสถานที่ องค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

5,000

4.โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ของผู้นา มู
บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การปฏิบัติงาน

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

2.โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทาแผน
มูบ้าน/ชุมชน

30,000

2.โครงการอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนด้าน
ลักสูตรภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง องค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

31,875

3. คาใช้จายในการ
ดาเนินการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รือการเลือก
ตั้งอื่น ๆ และการลง
ประชามติ

500,000

3.โครงการรับชาระภาษี
นอกสถานที่ องค์การ
บริ ารสวนตาบลทราย
ขาว

5,000

4.โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ของผู้นา มู
บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การปฏิบัติงาน

50,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

5.โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

20,000

6.โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

50,000

7.โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนเกี่ยว
กับกฏ มายที่ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

30,000

8.โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ

20,000

9.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
อบต.ทรายขาว

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
1.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

110,000

10,000
30,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

400,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

5.โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

20,000

6.โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบต
.ทรายขาว

50,000

7.โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนเกี่ยว
กับกฏ มายที่ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

30,000

8.โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้ประชาชนด้าน
การป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ

20,000

9.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
อบต.ทรายขาว

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
1.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

520,000
30,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 13/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

2.โครงการป้องกันไฟป่า
และ มอกควัน

80,000

3.โครงการลดอุบัติเ ตุ
ในชวงเทศกาลปีใ ม
เทศกาลสงกรานต์ และ
นอกเทศกาล

50,000

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดตาบลทราย
ขาว

20,000

5.โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000

1.คาจ้างเ มาบริการ
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

634,050

2.คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ

10,000

3.คาโฆษณาและเผย
แพรขาวสาร

10,000

2.โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเ นือ/ระดับ
ประเทศ

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

2.โครงการป้องกันไฟป่า
และ มอกควัน

80,000

3.โครงการลดอุบัติเ ตุ
ในชวงเทศกาลปีใ ม
เทศกาลสงกรานต์ และ
นอกเทศกาล

50,000

4.โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดตาบลทราย
ขาว

20,000

5.โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

30,000

1.คาจ้างเ มาบริการ
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ตาง ๆ

634,050

2.คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ

10,000

3.คาโฆษณาและเผย
แพรขาวสาร

10,000

2.โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเ นือ/ระดับ
ประเทศ

50,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 15/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

2.โครงการศึกษาดู
งานม กรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

20,000

3.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

25,000

3.โครงการคนเกงใน
โรงเรียนท้องถิ่น

20,000

4.โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับภาค
เ นือ/ประเทศ

50,000

5.โครงการลูกเสือเทิด
ไท้องค์ราชันย์

20,000

6.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา

2,911,893

7.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

90,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ าโรคติดตอ
ในตาบลทรายขาว

200,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

2.โครงการศึกษาดู
งานม กรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

20,000

3.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

25,000

3.โครงการคนเกงใน
โรงเรียนท้องถิ่น

20,000

4.โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับภาค
เ นือ/ประเทศ

50,000

5.โครงการลูกเสือเทิด
ไท้องค์ราชันย์

20,000

6.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา

2,911,893

7.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

90,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

2.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ าโรคติดตอ
ในตาบลทรายขาว

200,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 17/44

แผนงาน
3.โครงการคัดแยกขยะ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การบริ ารสวน
ตาบลทรายขาว
1.โครงการสงเสริม
อาชีพในตาบลทรายขาว

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

50,000

50,000

1.โครงการแขงขันกีฬา
กลุมเครือขาย ธารทอง
– ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

60,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตาบลทรายขาว

20,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตาบลทรายขาว

20,000

3.โครงการวันเด็กตาบล
ทรายขาว

90,000

4.โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลทราย
ขาว ต้านภัยยาเสพติด

100,000

2.คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 18/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

3.โครงการคัดแยกขยะ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การบริ ารสวน
ตาบลทรายขาว

50,000

1.โครงการสงเสริม
อาชีพในตาบลทรายขาว

50,000

1.โครงการแขงขันกีฬา
กลุมเครือขาย ธารทอง
– ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

60,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตาบลทรายขาว

20,000

2.โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตาบลทรายขาว

20,000

3.โครงการวันเด็กตาบล
ทรายขาว

90,000

4.โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลทราย
ขาว ต้านภัยยาเสพติด

100,000

2.คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 19/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา
30,000

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตาบลทรายขาว
1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตาบลทราย
ขาว
2.โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผนดิน
3.โครงการคลองสวยน้า
ใส
4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทา
ธนาคารน้าใต้ดิน(ระบบ
ปิด)
วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

140,000

60,000

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

10,000

150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

1,304,033

30,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 20/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการเกษตร

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวม

30,000

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตาบลทรายขาว

30,000

30,000

1.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

20,000

20,000

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตาบลทราย
ขาว

30,000

30,000

2.โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผนดิน

30,000

30,000

3.โครงการคลองสวยน้า
ใส

150,000

150,000

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทา
ธนาคารน้าใต้ดิน(ระบบ
ปิด)

51,500

51,500

วัสดุสานักงาน

260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

170,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

1,364,033

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 21/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพา นะและขนสง

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

201,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน
20,000

30,000
10,000

101,000
10,000

150,000

70,000

100,000

วัสดุกอสร้าง

10,000

300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

70,000

วัสดุการเกษตร

10,000

วัสดุกีฬา

10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุจราจร

20,000

วัสดุการศึกษา
คาไฟฟ้า

200,000

คาบริการโทรศัพท์

20,000

10,800

คาบริการไปรษณีย์

50,000

1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

20,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

2,000

20,000
200,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

100,000

100,000

วัสดุสารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

5,000
20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 22/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

312,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

320,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุจราจร

20,000

วัสดุกอสร้าง

310,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

172,000

วัสดุกีฬา
วัสดุการศึกษา
วัสดุสารวจ
คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

แผนงานการเกษตร

10,000

20,000
10,000
100,000
20,000
400,000

คาบริการโทรศัพท์

30,800

คาบริการไปรษณีย์

51,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 23/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
กระจก

25,000

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
แบบทึบ

5,000

10.เก้าอี้บุนวม

36,000

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู

27,800

2.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
แบบกระจก

5,000

3.เก้าอี้ทางาน แบบมี
พนักพิง

29,700

3.โต๊ะทางานเข้ามุม

21,000

4.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

7,000

4.เครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเลมแบบคันโยก

4,500

5.โต๊ะทางานเข้ามุม

14,000

5.โต๊ะพับขาสวิง น้า
ฟอเมก้าขาว

36,000

6.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด
26000 บีทียู

36,000

25,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 24/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
กระจก

25,000

1.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
แบบทึบ

5,000

10.เก้าอี้บุนวม

36,000

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู

27,800

2.ตู้เ ล็กสองบานเลื่อน
แบบกระจก

30,000

3.เก้าอี้ทางาน แบบมี
พนักพิง

29,700

3.โต๊ะทางานเข้ามุม

21,000

4.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

7,000

4.เครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเลมแบบคันโยก

4,500

5.โต๊ะทางานเข้ามุม

14,000

5.โต๊ะพับขาสวิง น้า
ฟอเมก้าขาว

36,000

6.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด
26000 บีทียู

36,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 25/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

6.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2
ลิ้นชักขวา

4,000

7.เก้าอี้ทางานแบบมี
พนักพิง

13,500

7.ตู้รางเลื่อน

85,000

8.เก้าอี้ผู้บริ ารแบบ ุ้ม
นัง

7,000

9.เครื่องเคลือบบัตร

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

66,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

22,000

2.เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

4,300

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 26/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

6.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2
ลิ้นชักขวา

4,000

7.เก้าอี้ทางานแบบมี
พนักพิง

13,500

7.ตู้รางเลื่อน

85,000

8.เก้าอี้ผู้บริ ารแบบ ุ้ม
นัง

7,000

9.เครื่องเคลือบบัตร

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

66,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

22,000

2.เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

4,300

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 27/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28
น้า/นาที)

26,700

3.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน

17,000

4.เครื่องสแกนเนอร์
สา รับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

5.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

1.ชุดโต๊ะทางานผู้
บริ ารพร้อมเก้าอี้ทา
งาน

15,000

1.พัดลมติดผนัง

60,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน

34,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 28/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28
น้า/นาที)

26,700

3.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน

17,000

4.เครื่องสแกนเนอร์
สา รับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

5.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

1.ชุดโต๊ะทางานผู้
บริ ารพร้อมเก้าอี้ทา
งาน

15,000

1.พัดลมติดผนัง

60,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานสานักงาน

34,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 29/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

8,600

ครุภัณฑ์สนาม
1.จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

100,000

1.โต๊ะทางานเข้ามุม

14,000

2.เก้าอี้ทางานแบบมี
พนักพิง

5,400

3.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

7,000

4.เครื่องรับโทรศัพท์
แบบไร้สาย

5,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
1.รถ
จักรยานยนต์(ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ)
2.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
มีชองวาง ลังคนขับ

51,600

715,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
1.เครื่องเจาะคอนกรีต

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

น้า : 30/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

แผนงานการเกษตร

รวม

8,600

ครุภัณฑ์สนาม
1.จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

100,000

1.โต๊ะทางานเข้ามุม

14,000

2.เก้าอี้ทางานแบบมี
พนักพิง

5,400

3.เก้าอี้ผู้บริ าร ุ้ม นัง

7,000

4.เครื่องรับโทรศัพท์
แบบไร้สาย

5,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
1.รถ
จักรยานยนต์(ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ)
2.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
มีชองวาง ลังคนขับ

51,600

715,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
1.เครื่องเจาะคอนกรีต

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 31/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

55,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครื่องตัด ญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

2.เครื่องตัดแตงพุมไม้

11,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

1.สวานไฟฟ้า

10,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์(Ink Tank
Printer)

4,300

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ริ
อ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

คาชดเชยผลอาสิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน (คา
K)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 32/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

55,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครื่องตัด ญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

2.เครื่องตัดแตงพุมไม้

11,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

1.สวานไฟฟ้า

10,000

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์(Ink Tank
Printer)

4,300

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ริ
อ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

8,900

คาชดเชยผลอาสิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน (คา
K)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

20,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 33/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

1.คากอสร้างอาคารคัด
แยกขยะพร้อม ้องน้า
บ้านสันทราย มูที่ 1

360,000

2.กอสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้าน
นองผักจิก มูที่ 4

300,000

3.กอสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้าน ้วย
ทรายขาว มูที่ 5

300,000

4.คากอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจา มู
บ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6

370,000

5.คากอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ศูนย์การ
เรียนรู้ประจา มูบ้าน)
บ้านโป่งแดง มูที่ 8

380,000

6.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรวมไทย มูที่ 13

300,000

7.คากอสร้างฝายน้าล้น
บ้านดงลาน มูที่ 17

300,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 34/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

1.คากอสร้างอาคารคัด
แยกขยะพร้อม ้องน้า
บ้านสันทราย มูที่ 1

360,000

2.กอสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้าน
นองผักจิก มูที่ 4

300,000

3.กอสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเ ล็กรูป
ตัวยู(แบบปิด) บ้าน ้วย
ทรายขาว มูที่ 5

300,000

4.คากอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจา มู
บ้าน บ้านทาฮอ มูที่ 6

370,000

5.คากอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ศูนย์การ
เรียนรู้ประจา มูบ้าน)
บ้านโป่งแดง มูที่ 8

380,000

6.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรวมไทย มูที่ 13

300,000

7.คากอสร้างฝายน้าล้น
บ้านดงลาน มูที่ 17

300,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 35/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

8.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสมานมิตร มูที่ 14
ตาบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา มูที่ 18
ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

400,000

9.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรองธาร มูที่ 3
ตาบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา มูที่ 18
ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.คาขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค
ชนิด ARTIFICIAL
GRAVEL PACK บ้าน
รองธารใ ม มูที่ 9

300,000

2.คากอสร้างประปา มู
บ้าน( อถังสูง) บ้าน
ทรายทอง มูที่ 15

434,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 36/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

8.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านสมานมิตร มูที่ 14
ตาบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา มูที่ 18
ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

400,000

9.คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านรองธาร มูที่ 3
ตาบลทรายขาว เชื่อม
บ้างปางสา มูที่ 18
ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.คาขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค
ชนิด ARTIFICIAL
GRAVEL PACK บ้าน
รองธารใ ม มูที่ 9

300,000

2.คากอสร้างประปา มู
บ้าน( อถังสูง) บ้าน
ทรายทอง มูที่ 15

434,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 37/44

แผนงาน
3.คาขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค
โรงเรียนองค์การบริ าร
สวนตาบลทรายขาว
(บ้านทาฮอ) ชนิด
ARTIFICIAL GRAVEL
PACK

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

270,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านแม
คาววัง มูที่ 2

300,000

2.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านรอง
ธาร มูที่ 3

300,000

3.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7

300,000

4.คาปรับปรุงถนนเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันต้นมวง มูที่ 10

300,000

5.กอสร้างฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านรองธารกลาง
มูที่ 11

300,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 38/44

แผนงาน
3.คาขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค
โรงเรียนองค์การบริ าร
สวนตาบลทรายขาว
(บ้านทาฮอ) ชนิด
ARTIFICIAL GRAVEL
PACK

แผนงานการเกษตร

รวม

270,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านแม
คาววัง มูที่ 2

300,000

2.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านรอง
ธาร มูที่ 3

300,000

3.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้าน
นองตุ้ม มูที่ 7

300,000

4.คาปรับปรุงถนนเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันต้นมวง มูที่ 10

300,000

5.กอสร้างฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านรองธารกลาง
มูที่ 11

300,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 39/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

6.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
แดงใ ม มูที่ 12

300,000

7.กอสร้างฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านสมานมิตร
มูที่ 14

200,000

8.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
ทวี มูที่ 16

300,000

9.คาปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายประจา มูบ้าน
บ้านสมานมิตร มูที่ 14

100,000

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

อุด นุนองค์การบริ าร
สวนตาบลเมืองพาน
อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย

15,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
1.อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอพาน

73,975

โรงเรียนบ้านโป่งแดง

568,000

โรงเรียนรองธารวิทยา

728,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 40/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

6.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
แดงใ ม มูที่ 12

300,000

7.กอสร้างฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก บ้านสมานมิตร
มูที่ 14

200,000

8.คาปรับปรุงระบบ
ประปา มูบ้าน บ้านโป่ง
ทวี มูที่ 16

300,000

9.คาปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายประจา มูบ้าน
บ้านสมานมิตร มูที่ 14

100,000

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนองค์การบริ าร
สวนตาบลเมืองพาน
อาเภอพาน จัง วัด
เชียงราย

15,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
1.อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอพาน

73,975

โรงเรียนบ้านโป่งแดง

568,000

โรงเรียนรองธารวิทยา

728,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 41/44

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

อุด นุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดง

180,000

อุด นุนโรงเรียนรองธาร
วิทยา

105,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้าน มูที่ 1 - 17
ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

340,000

1.อุด นุนกลุมพัฒนา
สตรีตาบลทรายขาว

50,000

2.อุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
รองธารใ ม มูที่ 9

40,000

3.อุด นุนศูนย์การเรียน
รู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตาบลทราย
ขาว

100,000

1.อุด นุนสานักงาน
วัฒนธรรมจัง วัด
เชียงราย
1.อุด นุนสภา
วัฒนธรรมตาบลทราย
ขาว

8,000

270,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 42/44

แผนงาน

แผนงานการเกษตร

รวม

อุด นุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดง

180,000

อุด นุนโรงเรียนรองธาร
วิทยา

105,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนคณะกรรมการ
มูบ้าน มูที่ 1 - 17
ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จัง วัดเชียงราย

340,000

1.อุด นุนกลุมพัฒนา
สตรีตาบลทรายขาว

50,000

2.อุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
รองธารใ ม มูที่ 9

40,000

3.อุด นุนศูนย์การเรียน
รู้และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยตาบลทราย
ขาว

100,000

1.อุด นุนสานักงาน
วัฒนธรรมจัง วัด
เชียงราย
1.อุด นุนสภา
วัฒนธรรมตาบลทราย
ขาว

8,000

270,000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

น้า : 43/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
1.อุด นุนวัดแมคาววัง

10,000

รายจายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
รวม

15,000

26,999,780

15,479,670

1,174,720

20,541,320

1,112,640

811,680

578,000

11,980,690

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 13:54:18

น้า : 44/44

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการเกษตร

รวม

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา
1.อุด นุนวัดแมคาววัง

10,000

รายจายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
รือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
รวม

15,000

321,500

79,000,000

