
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,387,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 10,845,745 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,704,045 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,023,920 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก  

องค์การบริหารส่วนตำบล 
      

      เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่  

นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล 
      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก ่ 

นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล 
      

      
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,339,200 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,680,125 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,560,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       



      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 94,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       

      เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       

      ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 255,360 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำในหน่วยงาน       

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 582,365 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน       

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 62,400 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักจ้าง       

    งบดำเนินงาน รวม 3,818,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 739,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 500,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษ, 
 ค่าป่วยการ อปพร ,ค่าตอบแทน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็น
ต้น 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

      ค่าเช่าบ้าน จำนวน 189,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานผู้มีสิทธิ       

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 45,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแกผู่้มีสิทธ ิ       

      ค่าใช้สอย รวม 2,155,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 950,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจัดซื้อและ       



บอกรับวารสาร หนังสือพิมพ ์เอกสารทางวิชาการ  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร คา่ธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัย
รถยนต ์ค่าจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร ่คา่จ้างเหมาบริการอื่นๆ  
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      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  
เช่น การรับรองคณะศึกษาดูงาน การ
ประชุม  
งานรัฐพิธ ีเป็นต้น 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 780,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

      

        
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

จำนวน 250,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  
เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง เป็นต้น 

      

        
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
พวงมาลา เป็นต้น 

จำนวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม ้พวงมาลา พวง
หรีด เป็นต้น 

      

        โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที ่ จำนวน 10,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที ่
      

 



      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ ์เช่น รถยนต ์
จักรยานยนต ์คอมพิวเตอร ์เป็นต้น 

      

      ค่าวัสด ุ รวม 350,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา  
ตรายาง ซอง เป็นต้น 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น น้ำยาล้างจาน  
ไม้กวาด จาน แก้ว ชุดกาแฟ ถาด เป็น
ต้น 

      

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 170,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ำมันดีเซล  
น้ำมันเบนซิน แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเครือ่ง เป็นต้น 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น ตลับหมึก แผ่น
CD เมาส ์ 
คีบอร์ด เป็นต้น 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 574,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จำนวน 450,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำ
การ อบต.ทรายขาว  
และกิจการอื่นๆ ที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบ 

      



ของ อบต.ทรายขาว 

      ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์        

      ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 14,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าดวง

ตราไปรษณีย์ยากร ค่าส่งพัสดุ เป็นต้น 
      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 105,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม  เช่น ค่าเช่าคู่สาย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

      

    งบลงทุน รวม 243,700 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 243,700 บาท 

      ครุภัณฑ์สำนักงาน       

        เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมี

ล้อเลื่อน ปรับระดับได ้จำนวน 2ตัว 
      

        ชุดโซฟาเข้ามุม จำนวน 15,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟาเข้า

มุม จำนวน 1ชุด 
      

        โต๊ะทำงาน จำนวน 22,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน ขนาด ยาว

140 ซ.ม. กว้าง 70 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว 
      

        โต๊ะอเนกประสงค ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ
อเนกประสงค ์ขนาดกว้าง 60 ซ.ม.
ยาว 150ซ.ม. จำนวน 10ตัว 

      

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

        ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย จำนวน 18,000 บาท 

          เพื่อจ่่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียง       



อเนกประสงค์ไร้สาย จำนวน 1
ชุด ประกอบด้วยชุดลำโพง พร้อม
เครื่องขยายเสียงในตัว ไมโครโฟนไร้
สาย 2ตัว 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

จำนวน 22,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1เคริ่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที ่2 (38 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

      

        
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/
นาที) 

จำนวน 8,900 บาท 

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวด าชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

      

        เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท 

 



      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

      

        อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2,800 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง คณุลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์       

        ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จำนวน 100,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ์เช่น รถยนต ์รถจักรยานยนต ์เป็นต้น 
      

    งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น       

        ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 25,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินตนเอง  
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือ สิ่งก่อสร้าง 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

        

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาขน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

จำนวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชา
ขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

      



      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        
โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จำนวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอหัวไทรตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

      

        
โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอหัวไทรตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  

      

        
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิน ี

จำนวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอหัวไทรตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชิน ี 

      

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

        ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น       

  งานบริหารงานคลัง รวม 3,049,097 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,404,997 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,404,997 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,741,680 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 10,000 บาท 



          เพื่อจ่ายป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       

      เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

          เพื่่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้มีสิทธิ       

      ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 224,700 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ       

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 376,617 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
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      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       

    งบดำเนินงาน รวม 604,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

      ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ       

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผู้มีสิทธ ิ       

      ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม คา่จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ       

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

        
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ       

 



นอกอาณาจักร  

        โครงการจัดทำแผนที่ภาษ ี จำนวน 320,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษ ี       

      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครภุัณฑ์       

      ค่าวัสด ุ รวม 80,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  

ตรายาง ซอง เป็นต้น 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 40,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นCD เมาส ์ 

คีบอร์ด เป็นต้น 
      

    งบลงทุน รวม 40,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,100 บาท 

      ครุภัณฑ์สำนักงาน       

        ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 7,900 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1ตู ้       

        ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 16,500 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3ตู ้       

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,600 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      

        เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2เครื่อง 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

      



- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

        อุปกรณ์อ่่านบัตรอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2,100 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง คณุลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,600,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคญั จำนวน 50,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสำคญั 
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        โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อปพร.ต.ทรายขาว จำนวน 50,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน

ศูนย์อปพร.ต.ทรายขาว 
      

    งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,500,000 บาท 

      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

        รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2,500,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกน้ำ ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซ ีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต ์

      

แผนงานการศกึษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,821,810 บาท 

 



    งบดำเนินงาน รวม 1,757,810 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 354,170 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 224,170 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกยาง 
      

        โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 130,000 บาท 

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ       

      ค่าวัสด ุ รวม 1,403,640 บาท 

      ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,403,640 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม       

    งบลงทุน รวม 14,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,000 บาท 

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

        โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 14,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่า
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน 1
เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 40 น้ิว   

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 3,050,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 3,050,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและประถมศกึษา จำนวน 2,960,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด
สพฐ. 
ในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 6 โรงเรียน 
1.1 โรงเรียนบา้นห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 เป็น
เงิน 280,000 บาท 

      



1.2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล เป็นเงิน 384,000 บาท 
1.3 โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) เปน็
เงิน  1,144,000 บาท 
1.4 โรงเรียนวัดโคกยาง เป็นเงิน 376,000 บาท 
1.5 โรงเรียนวัดอู่แก้ว เป็นเงิน 392,000 บาท 
1.6 โรงเรียนบา้นโคกทราย เป็นเงิน  384,000 บาท 

        โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพ้ืนที่
บริการ จำนวน 6 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท  

      

        
โครงการอุดหนุนกิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ ร.ร.ประถมศึกษาใน 
ต.ทรายขาว 

จำนวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ  
ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพ้ืนที่
บริการ จำนวน 6 โรงเรียนๆละ 5,000 บาท  

      

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 306,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 66,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 

จำนวน 66,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า

      



น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 

    งบเงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

        
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 240,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ
ดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 12 หมู่บ้าน 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,473,260 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,604,560 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,604,560 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จำนวน 996,840 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานในหน่วยงาน       
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      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 21,300 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่างๆให้แก่พนกังานใน
หน่วยงาน 

      

      เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงาน 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,256 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจ้าง 
      

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จำนวน 4,164 บาท 

 



จ้าง 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม

ต่าง ๆของพนักงานจ้าง  
      

    งบดำเนินงาน รวม 1,398,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท 

      

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 150,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก ่ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

      
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

      

      ค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้พนักงานในหน่วยงาน
ผู้มีสิทธ ิ

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      

      ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท 

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

      

        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

จำนวน 1,000,000 บาท 



      

    เพื่อจ่าย
เป็น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าทดสอบ
คุณภาพน้ำ  
ค่าทดสอบธรณี
ฟิกส ์ค่าจ้างเหมาบริการ
ระบบประปา 
เสียงตามสาย งานวาง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ท่อ
ระบายน้ำ 
จ้างเหมา
เครื่องจักร ฯลฯ      

      

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  

      

      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ ์

      

      ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สำนักงาน  เช่น
กระดาษ แฟ้ม น้ำยาลบ

      



คำผิด เป็นต้น    

      วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น หมึกพ
ริ้นเตอร์  แรม  
เมนบอร์ด เป็นต้น 

      

    งบลงทุน รวม 470,700 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 470,700 บาท 

      ครุภัณฑ์การเกษตร       

        
เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิ้สซิ
เบิ้ล 

จำนวน 243,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบ
น้ำแบบซัมเมิส้ซิ
เบิ้ล จำนวน 9 เครื่อง 

      

        เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 39,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบ
น้ำแบบหอย
โข่ง จำนวน 3 เครื่อง 

      

      ครุภัณฑ์สำรวจ       

        กล้องระดับ จำนวน 34,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้อง
ระดับ ขนาด
กำลังขยาย 30 เท่า
จำนวน 1เครื่อง 

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 

จำนวน 22,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

      



ประมวลผล จำนวน 1
เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

        
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด3 
KVA จำนวน 1เครื่อง 

จำนวน 32,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ขนาด
3 KVA จำนวน 1
เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
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        อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 700 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง คณุลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

      

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์       

        ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จำนวน 100,000 บาท 

 



      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น อาคาร ระบบ

ประปา เป็นต้น   
      

  งานไฟฟ้าถนน รวม 716,900 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 230,000 บาท 

      ค่าวัสด ุ รวม 230,000 บาท 

      วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 200,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ดวง

โคม เป็นต้น 
      

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 30,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย ์เชน่ คลอรีน สารส้ม เป็นต้น  
      

    งบลงทุน รวม 486,900 บาท 

      ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 486,900 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายสามแยกบ้านนายวาส สุขช่วย - 
สามแยกหนองฆ้อ รพช. ม.7 ต.ทรายขาว 

จำนวน 39,200 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 170
ม. รายละเอียดตามประมาณการโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหนา้ 45 ข้อ 6 

      

        
โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนายเด็จ - บ้านนายประสิทธิ ์ม.
8 ต.ทรายขาว 

จำนวน 126,300 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 760
ม. รายละเอียดตามประมาณการโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหนา้ 46 ข้อ 7 

      

        
โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สายหมู่ที่ 11ต.ทรายขาว - เขตหมู่ที ่7 
ต.หัวไทร(บ้านโคกลูกปัด) หมู่ที่ 11ต.ทรายขาว 

จำนวน 167,900 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1,080
ม. รายละเอียดตามประมาณการโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหนา้ 44 ข้อ 2 

      



        
โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านนางปราณี - บ้านครูยุทธ ม.8 ต.
ทรายขาว 

จำนวน 82,500 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 500
ม. รายละเอียดตามประมาณการโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ปรากฏตามแผนฯหนา้ 46 ข้อ 9 

      

        
โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านนายช่อง - บ้านนายซ้วน ม.8 ต.
ทรายขาว 

จำนวน 71,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 400
ม. รายละเอียดตามประมาณการโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหนา้ 46 ข้อ 8 

      

  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 80,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

        โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ จำนวน 30,000 บาท 

          เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ       

      ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท 

      วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นถังขยะ เป็นต้น       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 70,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

        ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท 

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด       

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 40,000 บาท 



          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ รวม 100,000 บาท 

    งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

        
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของชมรมผู้สูงอายุตำบล
ทรายขาว 

จำนวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ของชมรมผู้สูงอายุตำบลทรายขาว ให้กับชมรม
ผู้สูงอายุตำบลทรายขาว  
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  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 440,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 440,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จำนวน 100,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันระดับต่างๆ 
      

        โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทรายขาวเกมส์ จำนวน 160,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาทรายขาวเกมส์ 
      

        โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลทรายขาวคัพ จำนวน 180,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดการ

แข่งขันฟุตบอลทรายขาวคัพ 
      

  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 462,500 บาท 

 



    งบดำเนินงาน รวม 450,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

        โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 350,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 
      

        โครงการจัดงานวันกตัญญู ู จำนวน 100,000 บาท 

      
    เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงาน

วันกตัญญู ู
      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 12,500 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 12,500 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        

โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
แห่ผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา) 

จำนวน 2,500 บาท 

      

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้
ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ(วัน
มาฆบูชา) 

      

        

โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่หม
รับงานประเพณีบุญเดือนสิบ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดขบวนแห่หมรับงานประเพณีบุญ
เดือนสิบ 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 2,082,000 บาท 



    งบดำเนินงาน รวม 600,000 บาท 

      ค่าวัสด ุ รวม 600,000 บาท 

      วัสดุก่อสร้าง จำนวน 600,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น 
      

    งบลงทุน รวม 1,482,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 1,482,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกถนน
หนองฆ้อ(ข้างบ้านนายประสิทธิ์)- นานางหมิง 
ม.7 

จำนวน 104,500 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ระยะทาง255
เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯ
หน้า 73 ข้อ 77 

      

        
โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาง
ระเบียบ - บ้านนายปราโมทย ์ม.3 

จำนวน 14,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปา ระยะทาง 180 เมตร   รายละเอียด
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหน้า 78 ข้อ 12 

      

        
โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางศรีไพร 
- บ้านนางพยอม ม.3 

จำนวน 62,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปา ระยะทาง 810 เมตร   รายละเอียด
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปรากฏตามแผนฯหน้า 78 ข้อ 11 

      



        

โครงการขยายผิวจราจรถนนหินคลุกสายบ้าน
นายวิชิต กุดแก้ว - ถนนท่อมว่ง(นายริน-ท่อ
ม่วง) ม.2 

จำนวน 209,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ระยะทาง420
เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯ
หน้า 50 ข้อ 9 

      

        

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนบุกเบิกถนน
สายนายเยื่อง หนูปล้อง - นานายเสริญ ชุมคง 
ม.3 

จำนวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ระยะทาง210
เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯ
หน้า 73 ข้อ 78 

      

        
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเซี๊ยะ - 
นานายจ่ำ ม.4 ต.ทรายขาว 

จำนวน 360,200 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ระยะทาง
1,055เมตร  รายละเอียดตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผนฯ
หน้า 70 ข้อ 69 
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โครงการปรับปรุงถนนสาย
โคกยาง - บ้านนายกิตติ
พงษ์ คงโหรน ม.7 

จำนวน 344,600 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน ระยะทาง1,010
เมตร  รายละเอียดตาม

      

 



ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการประกอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปรากฏตาม
แผนฯหน้า 72 ข้อ 75 

        

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกสายบ้านนายประมูล - 
บ้านดอนไม้ไผ่ - โรงเรียน
ทรายขาวม.2 

จำนวน 307,700 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน ระยะทาง900
เมตร  รายละเอียดตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการประกอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปรากฏตาม
แผนฯหน้า 50 ข้อ 8 

      

แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 600,000 บาท 

    งบดำเนินงาน รวม 600,000 บาท 

      ค่าวัสด ุ รวม 600,000 บาท 

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 600,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น เป็น
ต้น 

      

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 17,720,628 บาท 

    งบกลาง รวม 17,720,628 บาท 



      งบกลาง รวม 17,720,628 บาท 

      
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

จำนวน 75,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม 
      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทน 
      

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 11,930,400 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
      

      เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,072,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ

คนพิการ 
      

      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 155,000 บาท 

      
    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส ์
      

      สำรองจ่าย จำนวน 2,112,848 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง
จ่ายในกรณีจำเป็น
เร่งด่วนและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่สามารถ
คาดการได้ล่วงหน้า 

      

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

        

ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

จำนวน 140,000 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสขุภาพ

      



องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว 

      

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จำนวน 231,380 บาท 

      

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

      

  

 


