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องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
เขต/อําเภอ หัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

111 ม.1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  ซอยอบต.ทรายขาว  ถนน-  แขวง/ตําบล ทรายขาว
  เขต/อําเภอ หัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170

พื้นที่ 53.35 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,700 คน
ชาย 3,788 คน

หญิง 3,912 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,123,528.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,539,328.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,766,869.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 37,681.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 46,451,245.36 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 186,342.22 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 230,261.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 118,891.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 40,600.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,112,186.44 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,762,963.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,258,204.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,148,198.63 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,761,643.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,629,158.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,066,544.73 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,844,031.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,821,821.50 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,258,204.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,167,205.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 186,342.22 300,000.00 350,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

230,261.75 257,000.00 286,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 118,891.95 100,000.00 120,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,600.00 25,000.00 55,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 576,095.92 682,000.00 813,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,112,186.44 21,579,000.00 21,758,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,112,186.44 21,579,000.00 21,758,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,762,963.00 25,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,762,963.00 25,000,000.00 26,000,000.00

รวม 46,451,245.36 47,261,000.00 48,571,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,761,643.40 15,956,382.00 16,206,843.00

งบบุคลากร 10,629,158.00 11,005,668.00 12,057,300.00

งบดําเนินงาน 6,066,544.73 10,176,880.00 9,376,304.00

งบลงทุน 1,844,031.00 6,485,070.00 6,321,653.00

งบเงินอุดหนุน 3,821,821.50 3,612,000.00 4,584,100.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,148,198.63 47,261,000.00 48,571,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,016,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,288,604

แผนงานสาธารณสุข 317,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,840,173

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 617,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,784,200

แผนงานการเกษตร 370,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,206,843

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,571,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,206,843 16,206,843
    งบกลาง 16,206,843 16,206,843

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,572,660 0 2,585,520 180,000 10,338,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 0 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,087,940 0 2,585,520 180,000 7,853,460

งบดําเนินงาน 4,069,600 20,000 456,000 0 4,545,600
    คาตอบแทน 1,021,600 0 136,000 0 1,157,600

    คาใช้สอย 1,605,000 20,000 240,000 0 1,865,000

    คาวัสดุ 368,000 0 80,000 0 448,000

    คาสาธารณูปโภค 1,075,000 0 0 0 1,075,000

งบลงทุน 0 0 53,100 0 53,100
    คาครุภัณฑ 0 0 53,100 0 53,100

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 11,722,260 20,000 3,094,620 180,000 15,016,880

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบดําเนินงาน 1,868,704 0 1,868,704
    คาใช้สอย 345,325 0 345,325

    คาวัสดุ 1,523,379 0 1,523,379

งบลงทุน 47,800 0 47,800
    คาครุภัณฑ 47,800 0 47,800

งบเงินอุดหนุน 3,315,600 56,500 3,372,100
    เงินอุดหนุน 3,315,600 56,500 3,372,100

รวม 5,232,104 56,500 5,288,604

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 77,000 77,000
    คาใช้สอย 77,000 77,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

รวม 317,000 317,000

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 1,719,120 0 1,719,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,719,120 0 1,719,120

งบดําเนินงาน 1,050,000 180,000 1,230,000
    คาตอบแทน 200,000 0 200,000

    คาใช้สอย 780,000 0 780,000

    คาวัสดุ 70,000 180,000 250,000

งบลงทุน 51,000 1,035,553 1,086,553
    คาครุภัณฑ 51,000 359,000 410,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 676,553 676,553

งบเงินอุดหนุน 0 804,500 804,500
    เงินอุดหนุน 0 804,500 804,500

รวม 2,820,120 2,020,053 4,840,173

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 405,000 100,000 505,000
    คาใช้สอย 0 405,000 100,000 505,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 12,500 112,500
    เงินอุดหนุน 100,000 0 12,500 112,500

รวม 100,000 405,000 112,500 617,500

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 650,000 650,000
    คาใช้สอย 500,000 500,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 5,134,200 5,134,200
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 5,134,200 5,134,200

รวม 5,784,200 5,784,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 20,000 370,000
    คาวัสดุ 350,000 0 350,000

    คาใช้สอย 0 20,000 20,000

รวม 350,000 20,000 370,000

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,016,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,288,604

แผนงานสาธารณสุข 317,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,840,173

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 617,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,784,200

แผนงานการเกษตร 370,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,206,843

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,571,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสภาตําบล(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว และโดยอนุมัติของนายอําเภอหัวไทร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,571,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,571,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายสุรินทร  สงหนู)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อนุมัติ

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

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ)

ตําแหนง นายอําเภอหัวไทร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,011,912.22 630.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 67,821.23 1,080.22 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 64,676.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 102,299.00 119,956.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,182,032.45 186,342.22 300,000.00 350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,260.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 167,560.00 198,020.00 170,000.00 17.65 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,994.75 6,557.75 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,220.00 680.00 600.00 33.33 % 800.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 5,480.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,730.00 620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,100.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 98,694.00 6,714.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

5,800.00 6,450.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

400.00 400.00 400.00 0.00 % 400.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 640.00 640.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 293,398.75 230,261.75 257,000.00 286,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 128,867.83 118,891.95 100,000.00 20.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 128,867.83 118,891.95 100,000.00 120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 25,800.00 39,400.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 175.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,035.00 1,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,010.00 40,600.00 25,000.00 55,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 504,782.44 474,696.38 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,816,811.08 9,150,762.56 9,500,000.00 3.16 % 9,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,130,283.14 3,113,753.55 3,300,000.00 0.00 % 3,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 108,668.46 81,310.19 100,000.00 30.00 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,777,064.67 5,878,854.63 6,500,000.00 0.00 % 6,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 1,045.25 2,969.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คาภาคหลวงแร 187,446.96 181,998.61 170,000.00 0.00 % 170,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 463,821.70 388,581.62 500,000.00 -70.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,461,250.00 832,443.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,560.00 5,100.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 1,716.90 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,453,733.70 20,112,186.44 21,579,000.00 21,758,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,877,951.00 25,762,963.00 25,000,000.00 4.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,877,951.00 25,762,963.00 25,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 48,967,993.73 46,451,245.36 47,261,000.00 48,571,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,571,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 350,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

ภาษีป้าย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 286,700 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 800 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้น้อยลง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 400 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้น้อยลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะจัดเก็บได้มากขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะจัดเก็บได้เทาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยคาดวาจะจัดเก็บได้มาก
ขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,758,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,800,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะได้รับจัดสรรมากขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะได้รับจัดสรรมากขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะได้รับจัดสรรน้อยลง
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คาภาคหลวงแร จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะได้รับจัดสรรน้อยลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและ
คาดวาจะได้รับจัดสรรมากขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาด
วาจะได้รับจัดสรรเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากปที่ผานมา โดยพิจารณาจากสถิติและคาดวา
จะได้รับอุดหนุนเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,180 65,338 51,000 52.94 % 78,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,075 3,072 4,000 0 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,291,500 11,446,900 11,595,790 3.49 % 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,802,400 2,788,800 2,857,000 15.51 % 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000 133,000 127,000 22.05 % 155,000

เงินสํารองจาย 1,576,502.15 953,154 736,372 -58.7 % 304,131

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 225,712

คาใช้จายเพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000 140,000 140,000 0 % 140,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

220,005.4 231,379.4 445,220 -100 % 0

รวมงบกลาง 16,243,662.55 15,761,643.4 15,956,382 16,206,843
รวมงบกลาง 16,243,662.55 15,761,643.4 15,956,382 16,206,843
รวมงบกลาง 16,243,662.55 15,761,643.4 15,956,382 16,206,843

รวมแผนงานงบกลาง 16,243,662.55 15,761,643.4 15,956,382 16,206,843
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,972,800 1,888,474 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 2,573,194 2,484,720 2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,934,078 3,310,264 3,534,000 6.32 % 3,757,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

98,340 89,220 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 255,060 268,980 4.95 % 282,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 564,120 581,640 683,059 17.51 % 802,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,980 50,580 44,700 -20 % 35,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,020,918 4,412,764 4,740,739 5,087,940
รวมงบบุคลากร 6,678,438 6,985,958 7,225,459 7,572,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

76,300 29,200 779,302 -3.76 % 750,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 134,300 163,600 171,600 0 % 171,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,680 46,246 95,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 257,280 239,046 1,051,402 1,021,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 694,246.7 912,114.28 950,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 800,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,275 41,500 60,000 -50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 400,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 250,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

198,855 115,531 170,000 -100 % 0

คาใช้จายสําหรับคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
พวงมาลา

5,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายสําหรับคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
พวงมาลา เป็นต้น

0 10,800 15,000 0 % 15,000

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 28,590 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,669.42 79,124.37 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,028,336.12 1,159,069.65 1,385,000 1,605,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,118 81,354 82,000 21.95 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,722 13,936 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 136,322.2 105,962.3 190,000 5.26 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,280 37,415 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 224,442.2 238,667.3 342,000 368,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 376,037.51 116,335.68 750,000 26.67 % 950,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,669.2 1,378.16 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,386 6,702.8 19,000 -21.05 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,198.8 97,198.8 100,000 5 % 105,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 480,291.51 221,615.44 874,000 1,075,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 1,990,349.83 1,858,398.39 3,652,402 4,069,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สํานักงาน 20,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 0 120,000 -100 % 0

ชุดโซฟาเข้ามุม 0 14,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 22,000 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 44,800 -100 % 0

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

 อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 2,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 

0 14,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 15,000 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 15,200 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,300 154,700 1,100,300 0
รวมงบลงทุน 24,300 154,700 1,100,300 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาขนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาขนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร ปรiะจํา
ป 2564  
     

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาขนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563

0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว

0 12,300 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

0 10,000 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
28 กรกฏาคม 2562

12,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

13,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 42,300 55,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 42,300 55,000 55,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,718,087.83 9,066,356.39 12,058,161 11,722,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชาคมเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,967 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,967 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 10,967 0 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,967 0 20,000 20,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,636,656 1,726,620 1,723,401 10.89 % 1,911,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 5,220 9,000 25.33 % 11,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 223,620 240,000 2.6 % 246,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 362,160 376,440 323,480 15.93 % 375,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:20 หน้า : 10/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,140 4,380 14,280 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,277,996 2,378,280 2,352,161 2,585,520
รวมงบบุคลากร 2,277,996 2,378,280 2,352,161 2,585,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 61,500 72,000 75,000 52 % 114,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,700 8,050 14,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 82,200 80,050 91,500 136,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,888 0 520,000 -67.31 % 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 33,114 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชกาณาจักร

39,677 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 85,200 245,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,590 10,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 137,355 288,864 590,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,337.9 15,651.5 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,780 47,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 78,117.9 62,651.5 90,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 297,672.9 431,565.5 771,500 456,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 15,000 -100 % 0

ชั้นวางเอกสาร ขนาด 12 ชอง 0 0 3,900 -100 % 0

ชั้นวางเอกสาร ขนาด 8 ชอง 0 0 1,900 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ   4  ลิ้นชัก   0 6,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  2 บาน 0 16,500 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางาน 5,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

6,300 0 0 0 % 0

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 8,600 0 100 % 4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา 
ชนิดNetwork แบบที่ 1

0 0 0 100 % 17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,000 0 100 % 2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,200 39,100 64,800 53,100
รวมงบลงทุน 33,200 39,100 64,800 53,100

รวมงานบริหารงานคลัง 2,608,868.9 2,848,945.5 3,188,461 3,094,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,337,923.73 11,915,301.89 15,266,622 15,016,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ

0 14,910 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 29,710 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
อปพร.ต.ทรายขาว

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 29,710 14,910 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 18,000 0
รวมงบดําเนินงาน 29,710 14,910 118,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 49,710 14,910 118,000 100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 49,710 14,910 118,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา 0 212,340 239,630 -10.14 % 215,325

โครงการวันเด็กแหงชาติ 129,515 129,965 0 100 % 130,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

183,490 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 313,005 342,305 239,630 345,325
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,523,379

คาอาหารเสริม (นม) 838,723.96 872,233.24 1,642,320 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 838,723.96 872,233.24 1,642,320 1,523,379
รวมงบดําเนินงาน 1,151,728.96 1,214,538.24 1,881,950 1,868,704

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2บาน 0 0 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 14,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 13,500 0 47,800
รวมงบลงทุน 0 13,500 0 47,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและประถม
ศึกษา

0 2,917,000 3,074,000 4.93 % 3,225,600

โครงการกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ รร.ประถม
ศึกษาในตําบลทรายขาว

30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยและประถมศึกษา

2,925,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอุดหนุนกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ ร
.ร.ประถมศึกษาใน ต.ทรายขาว

0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 3,015,000 3,007,000 3,164,000 3,315,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,015,000 3,007,000 3,164,000 3,315,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,166,728.96 4,235,038.24 5,045,950 5,232,104
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีไทยสูความเป็นเลิศ

0 0 82,500 -31.52 % 56,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 82,500 56,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 82,500 56,500

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 82,500 56,500
รวมแผนงานการศึกษา 4,166,728.96 4,235,038.24 5,128,450 5,288,604
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

52,281 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ

0 42,260 40,000 92.5 % 77,000

รวมค่าใช้สอย 52,281 42,260 40,000 77,000
รวมงบดําเนินงาน 52,281 42,260 40,000 77,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 180,000 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 52,281 222,260 280,000 317,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 52,281 222,260 280,000 317,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 641,340 678,780 800,000 32.95 % 1,063,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 18,000 33.33 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 519,480 539,760 563,880 4.55 % 589,560
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,720 4,380 4,168 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,215,540 1,264,920 1,428,048 1,719,120
รวมงบบุคลากร 1,215,540 1,264,920 1,428,048 1,719,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

232,200 276,250 407,250 -50.89 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 232,200 276,250 410,250 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,208,004 1,063,320 452,750 54.61 % 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

15,428 8,924 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,250 8,830 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,227,682 1,081,074 532,750 780,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 6,000 10,540 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,020 60,700 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 39,020 71,240 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 1,498,902 1,428,564 1,013,000 1,050,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 27,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก บานเลื่อน 10,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล 106,500 89,000 173,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 22,000 11,000 109,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 34,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

6,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด3 KVA จํานวน 
1เครื่อง

0 32,000 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 2,800 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 183,800 193,000 284,800 51,000
รวมงบลงทุน 183,800 193,000 284,800 51,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,898,242 2,886,484 2,725,848 2,820,120
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 67,150 155,710 200,000 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 28,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 67,150 183,710 230,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 67,150 183,710 230,000 180,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล 0 0 0 100 % 243,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 100 % 52,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดโคมไฟสาธารณะ 66,000 0 64,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดโคมไฟสาธารณะ 0 0 0 100 % 64,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,000 0 64,000 359,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนระบบประปา หมูที่ 11 
(บ้านโคกลูกปด) ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 485,891

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายเขตทอเมนท์ระบบประปา 
หมูที่ 8 จากบ้านนายอุดม - บ้าน ผช.เอ็ม

0 0 0 100 % 72,155

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมู
ที่ 10 สามแยกบ้านสันติ - คอกแพะ หมูที่ 
10

0 0 0 100 % 15,725
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โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมู
ที่ 3 บ้านนางพยอม - บ้านนายเล็ก หมูที่ 3

0 0 0 100 % 10,527

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมู
ที่ 4 จากบ้านนายศิริรักษ์  แนมจันทร์ - 
บ้านนางพรทิพย์  รัตนะ

0 0 0 100 % 32,966

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมู
ที่ 6 ตอเชื่อมระบบประปาบ้านหนองดี (ถัง
ประปา ม.6 - บ้านนางหุ้ง)

0 0 0 100 % 59,289

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 676,553
รวมงบลงทุน 66,000 0 64,000 1,035,553

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายบ้านดอนรัก หมูที่ 2 ต.ทราย
ขาว

152,745.01 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายบ้านนางถอง หมูที่ 2 ต
.ทรายขาว

51,915.51 0 0 0 % 0
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ขยายเขตระบบจําหนายแรงสูงและติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ ระบบประปาหมู
บ้าน วัดอูแก้ว หมูที่ 9 ต.ทรายขาว

189,170.9 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายสาม
แยกบ้านนายวาส สุขชวย - สามแยกหนอง
ฆ้อ รพช. ม.7 ต.ทรายขาว

0 59,367.49 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง สายบ้านนาย
เด็จ - บ้านนายประสิทธิ์ ม.8 ต.ทรายขาว

0 125,843.81 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง สายหมูที่ 11 
ต.ทรายขาว - เขตหมูที่7ต.หัวไทร(บ้านโคก
ลูกปด) หมูที่ 11  ต.ทรายขาว

0 152,837.41 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายบ้านนาง
ปราณี - บ้านครูยุทธ ม.8 ต.ทรายขาว 

0 75,545.16 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายบ้านนาย
ชอง - บ้านนายซ้วน ม.8 ต.ทรายขาว 

0 67,927.63 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ถนนสายร้านปะยาง – บ้านนายหนูสิน หมู
ที่ 1

0 0 0 100 % 46,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ถนนสายสามแยกหัวหิน – บ้านนาย
ประภาส  ศรีหะรัญ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 155,500
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อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
สายถนน รพช. – บ้านนายมานะ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 171,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
สายถนน รพช. – บ้านนายอําเภอ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 79,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
สายถนนศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 86,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
สายบ้านตาแก้ว – โคกโพธิ์(บ้านตาแสง – 
บ้านนายวิชิต คงสุข) หมูที่ 5

0 0 0 100 % 117,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงและ
ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่11ต.ทราย
ขาว

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 393,831.42 481,521.5 0 804,500
รวมงบเงินอุดหนุน 393,831.42 481,521.5 0 804,500

รวมงานไฟฟ้าและประปา 526,981.42 665,231.5 294,000 2,020,053
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 34,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,950 0 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 78,200 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 78,200 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 113,150 0 60,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 113,150 0 60,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,538,373.42 3,551,715.5 3,079,848 4,840,173
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 0 0 12,028 -100 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมอาชีพ 0 35,125 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 35,125 82,028 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 35,125 82,028 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 35,125 82,028 30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 35,125 82,028 30,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของชมรมผู้สูงอายุตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของชมรมผู้สูงอายุตําบลทรายขาว

0 100,000 58,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 100,000 58,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 100,000 58,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 100,000 58,000 100,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันระดับตางๆ

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทรายขาวเกมส์ 160,000 0 125,000 0 % 125,000

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล ทรายขาว
คัพ

176,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลทรายขาว
คัพ

0 0 100,000 80 % 180,000

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา ระดับ
ตางๆ

90,550 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 427,400 0 325,000 405,000
รวมงบดําเนินงาน 427,400 0 325,000 405,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพทุกกลุมวัย

0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 250,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 250,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 427,400 0 575,000 405,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 348,960 350,000 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันกตัญญู 120,000 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 468,960 350,000 120,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 468,960 350,000 120,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ 

2,500 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)

0 2,500 2,500 0 % 2,500

โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมในการจัดขบวนการแหหมรับ
งานประเพณีบุญเดือนสิบ

10,000 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมในการจัดขบวนแหหมรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ

0 8,500 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 12,500 11,000 12,500 12,500
รวมงบเงินอุดหนุน 12,500 11,000 12,500 12,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 481,460 361,000 132,500 112,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 908,860 461,000 765,500 617,500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุมแบบอิเล็คทรอนิกส์ 0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 110,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 110,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 110,000 0
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,238,000 -59.61 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,238,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 195,101 249,800 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 195,101 249,800 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 195,101 249,800 1,388,000 650,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
สวัสดิ์ - บ้านนายสุข หมูที่ 1 (นศ.ถ.89 - 
004)

0 0 0 100 % 475,481

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าอั้น 0 0 282,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเด็จ 
- บ้านนายบุญลาภ พูลจันทร์นา 

0 0 317,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกนานายเยื่อง - 
นานายเสริญ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 36,951

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายนางหนู
นอง

0 0 840,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายแยกถนน
หนองฆ้อ(ข้างบ้านนายประสิทธิ์)- นานางหมิ
ง ม.7

0 104,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายเลเมา -นา
นางมณฑา หมูที่ 4

0 0 0 100 % 64,960

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนาย
ปลื้ม หมูที่ 7

0 0 0 100 % 970,571

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนาย
ยิ้ม 

0 0 188,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนาย
เสวียน-สวนนายรื่น

0 0 244,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวลาดยางโอ
เวอร์เลย์ สายรอบโรงเรียนทรายขาว ( ตอ
จากของเดิม ) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 533,064

โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาง
ระเบียบ - บ้านนายปราโมทย์ ม.3

0 9,240 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางศรี
ไพร - บ้านนางพยอม ม.3

0 41,491 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนหินคลุกสาย
บ้านนายวิชิต กุดแก้ว - ถนนทอมวง(นาย
ริน-ทอมวง) ม.2

0 207,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนบุกเบิกถนน
สายนายเยื่อง หนูปล้อง - นานายเสริญ ชุม
คง ม.3

0 78,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านนายเซี๊ยะ - 
นานายจ่ํา ม.4 ต.ทรายขาว

0 357,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายทช.3053-สวนนาง
ประจวบ 

0 0 472,900 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายนานายเรือง - 
ถนนด้วน
(นานายบุญธรรม  จันทร์ทองออน) ม.3 ต
.ทรายขาว 

309,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง - บ้าน
นายกิตติพงษ์ คงโหรน ม.7

0 342,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายนายลอง - ถนน
สายนายนิคม ไพรัช 
ม.4 ต.ทรายขาว

132,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน - 
หัวสะพานบ้านนายบุญมี 
ม.6 ต.ทรายขาว

301,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายสวนนายเผือน ม
.9 ต.ทรายขาว

136,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนาย
ประมูล - บ้านดอนไม้ไผ - โรงเรียนทราย
ขาวม.2

0 305,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเซี๊ยะเฒา ม
.10 ต.ทรายขาว

378,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนบ้านป้าจุก 
ม.4 ต.ทรายขาว

480,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้าน
นายประสิทธิ์ ม.7 ต.ทรายขาว

405,000 0 0 0 % 0

โครงการรื้อถอนถังประปา 0 0 39,870 -100 % 0

โครงการลานกิจกรรม ศพด.โรงเรียนวัดโคก
ยาง ม.7 ต.ทรายขาว

372,000 0 0 0 % 0
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รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 35,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาย
ชํานาญ-ทอมวง

0 0 29,600 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายกําแพงวัดโคก
พิกุล หมูที่ 8 - หมูที่ 2 ต.บ้านราม

0 0 0 100 % 231,044

โครงการซอมแซมถนนสายนางเอื้อม - ถนน
ทางหลวง - ถนนนางพิน หมูที่ 9

0 0 0 100 % 237,262

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านนายเชวง - 
ดอนเหม้า หมูที่ 10

0 0 0 100 % 146,812

โครงการซอมแซมถนนสายวัดหัวช้าง - ทอ
บล็อค หมูที่ 4 ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 310,800

โครงการซอมแซมถนนสายหลังโรงเรียน
ทรายขาว - คลองพระราชดําริ หมูที่ 2,6,9

0 0 0 100 % 162,112

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนน รพช. 
– คลองป่าขวาง

0 0 297,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากสวนนาย
วิลาศ – สวนนายเผือน

0 0 172,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสาย ทช.-3053- บ้าน
นายประภาส (ชายเขา) 

0 0 423,600 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนสายครูเล็ก หมูที่ 2 
ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 211,078

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองพระราช
ดําริ(หนําออด) - คลองสาย 1 หมูที่ 11

0 0 0 100 % 239,043

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง - บ้าน
นายกิตติพงษ์ คงโหรน หมูที่ 7

0 0 0 100 % 296,096

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกลูกปด(บ้าน
นายเจริญ) หมูที่ 11

0 0 326,200 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายนายสวย - ถนน
นางเริ่ม หมูที่ 3

0 0 0 100 % 265,104

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ชํานาญ-ทอมวง 

0 0 405,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
เติม-บ้านนายดิเรก

0 0 456,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ภิญโญ-หนํานายสวงค์ 

0 0 135,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสงค์ - 
หนํานายณรงค์ - สะพานหัวแค หมูที่ 6 
ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 373,785

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ 
- บ้านนางเพียร หมูที่ 12

0 0 0 100 % 298,335
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โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว - 
นายสมบูรณ์ หมูที่ 5 ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 187,625

โครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนหนอง
ฆ้อ - นานางหมิง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 64,077

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้(คาK)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,513,900 1,443,731 4,668,170 5,134,200
รวมงบลงทุน 2,513,900 1,443,731 4,668,170 5,134,200

รวมงานก่อสร้าง 2,709,001 1,693,531 6,056,170 5,784,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,709,001 1,693,531 6,166,170 5,784,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความรู้ด้านการสงเสริมการ
เกษตรแกเกษตรกร

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 492,176 257,673.6 338,000 3.55 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 492,176 257,673.6 358,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 492,176 257,673.6 418,000 350,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 492,176 257,673.6 418,000 350,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 492,176 257,673.6 418,000 370,000

รวมทุกแผนงาน 39,498,716.66 38,148,198.63 47,261,000 48,571,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,571,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,206,843 บาท
งบกลาง รวม 16,206,843 บาท

งบกลาง รวม 16,206,843 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
เงินสํารองจาย จํานวน 304,131 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีจําเป็นเรงดวนและเหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการได้ลวงหน้า

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 225,712 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,722,260 บาท

งบบุคลากร รวม 7,572,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,087,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,757,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 282,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 802,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 4,069,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,021,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษ,คาป่วยการ อปพร.,คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น เป็นต้น

คาเชาบ้าน จํานวน 171,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
  ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้าง
เหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเข้าเลมเอกสาร คาธรรมเนียม คา
ประกันภัยรถยนต เป็นต้น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เป็นต้น

คาใช้จายสําหรับคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงมาลา เป็นต้น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวง
มาลา เป็นต้น

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ซึ่งอยูในความ
รับผิตชอบขององคการบริหารสวนตําบลทรายยาว

ค่าวัสดุ รวม 368,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา
ตรายาง ซอง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสตุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สาย
ไฟ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาล้างจาน 
ไม้กวาด จาน แก้ว ชุดกาแฟ ถาด เป็นต้น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างเชน จอบ เสียม สี เป็นต้น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน แกสหุงต้ม น้ํามันเครื่อง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนCD เมาส 
คีบอรด เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,075,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.ทรายขาว 
และกิจการอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ทรายขาว

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย เชน คาดวงตราไปรษณียยากร คาสง
พัสดุ เป็นต้น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม  เชน คาเชาคูสาย
อินเตอรเน็ต เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชา
ขนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอบต.หัวไทรตามโครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอหัวไทร 
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอหัวไทรตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอหัวไทรตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอหัวไทรตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี 

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินตนเอง 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือ สิ่งกอสร้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,094,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,585,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,585,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,911,000 บาท

 พื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 11,280 บาท

เพื่อจายป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานในหนวยงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 456,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกผู้มีสิทธิ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้มีสิทธิ
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ตรายาง ซอง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนCD เมาส 
คีบอรด เป็นต้น

งบลงทุน รวม 53,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2ตู้
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาว
ดํา ชนิดNetwork แบบที่ 1 จํานวน 2เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานในหนวยงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยอปพร.ต.ทรายขาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
อปพร.ต.ทรายขาว
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,232,104 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,868,704 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,325 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 215,325 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกยาง

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ
ค่าวัสดุ รวม 1,523,379 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,523,379 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน นม ไม้
กวาด ช้อน จาน เป็นต้น

งบลงทุน รวม 47,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2ตัว
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตู้เก็บเอกสารแบบ 2บาน จํานวน 2ตัว
โตะทํางาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโตะทํางาน จํานวน 2ตัว
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,315,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,315,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จํานวน 3,225,600 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสพฐ.
ในเขตพื้นที่บริการ  จํานวน 6 โรงเรียน
1.1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเย็นมิตรภาพที่ 112 เป็นเงิน 336,000
บาท
1.2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล เป็นเงิน 415,800 บาท
1.3 โรงเรียนวัดหัวคาย(พิศาลอุปถัมภ) เป็นเงิน  1,306,200 บาท
1.4 โรงเรียนวัดโคกยาง เป็นเงิน 453,600 บาท
1.5 โรงเรียนวัดอูแก้ว เป็นเงิน 403,200 บาท
1.6 โรงเรียนบ้านโคกทราย เป็นเงิน  310,800 บาท

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่บริการ จํานวน 6
 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท 

โครงการอุดหนุนกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ ร.ร.ประถมศึกษาใน ต
.ทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนกิจกรรมเข้าคายลูกเสือ 
ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่บริการ จํานวน 6 โรงเรียนๆ
ละ 5,000 บาท 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 56,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 56,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 56,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทยสูความเป็นเลิศ จํานวน 56,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีไทยสูความเป็นเลิศให้แก โรงเรียนทรายขาววิทยา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 317,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารีฯ

จํานวน 77,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารีฯ  

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการดําเนิน
งาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้าน
ละ 20,000 บาท จํานวน 12 หมูบ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,820,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,719,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,719,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,063,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานในหนวยงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานในหนวยงาน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานในหนวยงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมตางๆ คาทดสอบคุณภาพน้ํา คาทด
สอบธรณีฟิกส คาจ้างเหมาบริการระบบประปา เสียงตามสาย งาน
วางเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ทอระบายน้ํา
จ้างเหมาเครื่องจักร ฯลฯ       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชนกระดาษ แฟ้ม น้ํายาลบคํา
ผิด เป็นต้น     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพริ้นเตอร  แรม เมน
บอรด เป็นต้น

งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,020,053 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอดไฟ ดวง
โคม เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คลอรีน สาร
ส้ม เป็นต้น 

งบลงทุน รวม 1,035,553 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 359,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิ้สซิเบิ้ล จํานวน 9 เครื่อง
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ชุดโคมไฟสาธารณะ จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชุดโคมไฟสาธารณะ จํานวน 20ชุด
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 676,553 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนระบบประปา หมูที่ 11 (บ้านโคกลูกปด) ตําบล
ทรายขาว

จํานวน 485,891 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนระบบประปา หมูที่ 11 (บ้านโคกลูก
ปด) ตําบลทรายขาว รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 34 ข้อ 2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายเขตทอเมนทระบบประปา หมูที่ 8 จากบ้านนายอุดม - 
บ้าน ผช.เอ็ม

จํานวน 72,155 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนทระบบประปา หมูที่ 8 จากบ้าน
นายอุดม - บ้าน ผช.เอ็ม รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 7 ข้อ 2

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 10 สามแยกบ้านสันติ - 
คอกแพะ หมูที่ 10

จํานวน 15,725 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 10 สามแยก
บ้านสันติ - คอกแพะ หมูที่ 10 รายละเอียดตามประมาณการคา
ใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 1

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 3 บ้านนางพยอม - 
บ้านนายเล็ก หมูที่ 3

จํานวน 10,527 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 3 บ้านนาง
พยอม - บ้านนายเล็ก หมูที่ 3 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้
จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 8 ข้อ 5
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โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 4 จากบ้านนายศิริรักษ  
แนมจันทร - บ้านนางพรทิพย  รัตนะ

จํานวน 32,966 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 4 จากบ้าน
นายศิริรักษ แนมจันทร - บ้านนางพรทิพย รัตนะ รายละเอียด
ตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 4

โครงการขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 6 ตอเชื่อมระบบ
ประปาบ้านหนองดี (ถังประปา ม.6 - บ้านนางหุ้ง)

จํานวน 59,289 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนระบบประปา หมูที่ 6 ตอเชื่อม
ระบบประปาบ้านหนองดี (ถังประปา ม.6 - บ้านนางหุ้ง) ราย
ละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 804,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 804,500 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายร้านปะยาง – 
บ้านนายหนูสิน หมูที่ 1

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ถนนสายร้านปะยาง – บ้านนายหนูสิน หมูที่ 1 ราย
ละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 11 ข้อ 1

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายสามแยกหัวหิน – 
บ้านนายประภาส  ศรีหะรัญ  หมูที่ 6

จํานวน 155,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ถนนสายสามแยกหัวหิน – บ้านนายประภาส ศรีหะ
รัญ หมูที่ 6 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 16 ข้อ 6
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อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายถนน รพช. – บ้านนาย
มานะ หมูที่ 3

จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายถนน รพช. – บ้านนายมานะ หมูที่ 3 รายละเอียด
ตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 12 ข้อ 2

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายถนน รพช. – บ้านนาย
อําเภอ หมูที่ 3

จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายถนน รพช. – บ้านนายอําเภอ หมูที่ 3 รายละเอียด
ตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 14 ข้อ 4

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายถนนศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 3

จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายถนนศาลาอเนกประสงค หมูที่ 3 รายละเอียดตาม
ประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 13 ข้อ 3

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายบ้านตาแก้ว – 
โคกโพธิ์(บ้านตาแสง – บ้านนายวิชิต คงสุข) หมูที่ 5

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ สายบ้านตาแก้ว – โคกโพธิ์(บ้านตาแสง – บ้านนาย
วิชิต คงสุข) หมูที่ 5) รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 15 ข้อ 5
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อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา
หมู่ที่11ต.ทรายขาว

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงและ
ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่11ต.ทรายขาว รายละเอียดตาม
ประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 9 ข้อ 9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต ของชมรมผู้สูงอายุตําบลทรายขาว ให้กับชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระดับตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระดับตางๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬาทรายขาวเกมส จํานวน 125,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาทรายขาวเกมส
โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลทรายขาวคัพ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันฟุตบอลทรายขาวคัพ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 112,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันกตัญญู จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันกตัญญู
งบเงินอุดหนุน รวม 12,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 12,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)

จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ
(วันมาฆบูชา)ให้กับ อําเภอหัวไทร
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โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัด
ขบวนแหหมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดขบวนแหหมรับงานประเพณี
บุญเดือนสิบให้กับ อําเภอหัวไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,784,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินซึ่งอยูในความรับ
ผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น
งบลงทุน รวม 5,134,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,134,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนายสุข หมูที่ 
1 (นศ.ถ.89 - 004)

จํานวน 475,481 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนาย
สุข หมูที่ 1 (นศ.ถ.89 - 004) รายละเอียดตามประมาณการคาใช้
จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 37 ข้อ 1

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกนานายเยื่อง - นานายเสริญ หมูที่ 3 จํานวน 36,951 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนบุกเบิกนานายเยื่อง - นานายเสริญ
 หมูที่ 3 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 31 ข้อ 15
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โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายเลเมา -นานางมณฑา หมูที่ 4 จํานวน 64,960 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนบุกเบิกสายเลเมา -นานางมณฑา หมู
ที่ 4 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 32 ข้อ 16

โครงการกอสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนายปลื้ม หมูที่ 7 จํานวน 970,571 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนายปลื้ม หมูที่ 7 ราย
ละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 6 ข้อ 19

โครงการกอสร้างถนนผิวลาดยางโอเวอรเลย สายรอบโรงเรียนทราย
ขาว ( ตอจากของเดิม ) หมูที่ 1

จํานวน 533,064 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวลาดยางโอเวอรเลย สายรอบ
โรงเรียนทรายขาว ( ตอจากของเดิม ) หมูที่ 1) รายละเอียดตาม
ประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 2 ข้อ 1

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนสายกําแพงวัดโคกพิกุล หมูที่ 8 - หมูที่ 2 ต
.บ้านราม

จํานวน 231,044 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนสายกําแพงวัดโคกพิกุล หมูที่ 8 - หมู
ที่ 2 ต.บ้านราม รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 3 ข้อ 5

โครงการซอมแซมถนนสายนางเอื้อม - ถนนทางหลวง - ถนนนางพิน 
หมูที่ 9

จํานวน 237,262 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนสายนางเอื้อม - ถนนทาง
หลวง - ถนนนางพิน หมูที่ 9 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้
จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 4 ข้อ 11
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โครงการซอมแซมถนนสายบ้านนายเชวง - ดอนเหม้า หมูที่ 10 จํานวน 146,812 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนสายบ้านนายเชวง - ดอนเหม้า หมู
ที่ 10 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 4 ข้อ 12

โครงการซอมแซมถนนสายวัดหัวช้าง - ทอบล็อค หมูที่ 4 ตําบล
ทรายขาว

จํานวน 310,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนสายวัดหัวช้าง - ทอบล็อค หมู
ที่ 4 ตําบลทรายขาว รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 20 ข้อ 4

โครงการซอมแซมถนนสายหลังโรงเรียนทรายขาว - คลองพระราช
ดําริ หมูที่ 2,6,9

จํานวน 162,112 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนสายหลังโรงเรียนทรายขาว - คลอง
พระราชดําริ หมูที่ 2,6,9 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 28 ข้อ 12

โครงการปรับปรุงถนนสายครูเล็ก หมูที่ 2 ตําบลทรายขาว จํานวน 211,078 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายครูเล็ก หมูที่ 2 ตําบลทราย
ขาว รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น     ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 5 ข้อ 15

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองพระราชดําริ(หนําออด) - คลองสาย 
1 หมูที่ 11

จํานวน 239,043 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายคลองพระราชดําริ(หนํา
ออด) - คลองสาย 1 หมูที่ 11 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้
จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 26 ข้อ 10
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โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง - บ้านนายกิตติพงษ คงโหรน หมู
ที่ 7

จํานวน 296,096 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายโคกยาง - บ้านนายกิตติพงษ คง
โหรน หมูที่ 7 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 30 ข้อ 14

โครงการปรับปรุงถนนสายนายสวย - ถนนนางเริ่ม หมูที่ 3 จํานวน 265,104 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายนายสวย - ถนนนางเริ่ม หมู
ที่ 3 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 23 ข้อ 7

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสงค - หนํานายณรงค - สะพาน
หัวแค หมูที่ 6 ตําบลทรายขาว

จํานวน 373,785 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้านนายสงค - หนํานาย
ณรงค - สะพานหัวแค หมูที่ 6 ตําบลทรายขาว รายละเอียดตาม
ประมาณการคาใช้จายโครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 21 ข้อ 5

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมบูรณ - บ้านนางเพียร หมูที่ 
12

จํานวน 298,335 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมบูรณ - บ้านนาง
เพียร หมูที่ 12 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 27 ข้อ 11

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว - นายสมบูรณ หมูที่ 5 
ตําบลทรายขาว

จํานวน 187,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว - นายสมบูรณ หมู
ที่ 5 ตําบลทรายขาว รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จาย
โครงการประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 6 ข้อ 17
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โครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนหนองฆ้อ - นานางหมิง หมูที่ 7 จํานวน 64,077 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนสายแยกถนนหนองฆ้อ - นานางหมิง
 หมูที่ 7 รายละเอียดตามประมาณการคาใช้จายโครงการ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 22 ข้อ 6

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
หลอลื่น เป็นต้น  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

78,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 155,000

เงินสํารองจาย 304,131

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

225,712

คาใช้จายเพื่อจายเป็น
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

78,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 155,000

เงินสํารองจาย 304,131

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

225,712

คาใช้จายเพื่อจายเป็น
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,848,200 1,063,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

95,280 24,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 528,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,177,680 589,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

35,760

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

750,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000

คาเชาบ้าน 285,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 3/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,911,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

119,280

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 528,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,767,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

35,760

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

950,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000

คาเชาบ้าน 285,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

40,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 970,000 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้ง

400,000

คาใช้จายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

300,000

คาใช้จายสําหรับคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ พวง
มาลา เป็นต้น

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

40,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,670,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้ง

400,000

คาใช้จายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

300,000

คาใช้จายสําหรับคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ พวง
มาลา เป็นต้น

15,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 6/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.ยิ้ม
เคลื่อนที่

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ

50,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์อปพร.ต
.ทรายขาว

50,000

คาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

215,325

โครงการวันเด็กแหงชาติ 130,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีฯ

77,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.ยิ้ม
เคลื่อนที่

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 650,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ

50,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์อปพร.ต
.ทรายขาว

50,000

คาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

215,325

โครงการวันเด็กแหงชาติ 130,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีฯ

77,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ระดับตางๆ

100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทรายขาวเกมส์

125,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลทรายขาวคัพ

180,000

โครงการจัดงานวัน
กตัญญู

100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,523,379

วัสดุกอสร้าง 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

คาใช้จายในการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ระดับตางๆ

100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทรายขาวเกมส์

125,000

โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลทรายขาวคัพ

180,000

โครงการจัดงานวัน
กตัญญู

100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 153,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,543,379

วัสดุกอสร้าง 150,000 155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000 550,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 950,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  
2 บาน

11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000 51,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือLED ขาวดํา 
ชนิดNetwork แบบที่ 1

17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เก้าอี้ทํางาน 5,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 950,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  
2 บาน

11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

85,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือLED ขาวดํา 
ชนิดNetwork แบบที่ 1

17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เก้าอี้ทํางาน 5,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารแบบ 
2บาน

11,800

โต๊ะทํางาน 14,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัม
เมิ้สซิเบิ้ล

243,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

52,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดโคมไฟสาธารณะ 64,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมน
ระบบประปา หมูที่ 11 
(บ้านโคกลูกปัด) ตําบล
ทรายขาว

485,891

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขยายเขตทอ
เมนท์ระบบประปา หมู
ที่ 8 จากบ้านนายอุดม - 
บ้าน ผช.เอ็ม

72,155

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารแบบ 
2บาน

11,800

โต๊ะทํางาน 14,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบซัม
เมิ้สซิเบิ้ล

243,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

52,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดโคมไฟสาธารณะ 64,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมน
ระบบประปา หมูที่ 11 
(บ้านโคกลูกปัด) ตําบล
ทรายขาว

485,891

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขยายเขตทอ
เมนท์ระบบประปา หมู
ที่ 8 จากบ้านนายอุดม - 
บ้าน ผช.เอ็ม

72,155

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
10 สามแยกบ้านสันติ - 
คอกแพะ หมูที่ 10

15,725

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
3 บ้านนางพยอม - บ้าน
นายเล็ก หมูที่ 3

10,527

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
4 จากบ้านนายศิริรักษ์  
แนมจันทร์ - บ้านนาง
พรทิพย์  รัตนะ

32,966

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
6 ตอเชื่อมระบบประปา
บ้านหนองดี (ถังประปา 
ม.6 - บ้านนางหุ้ง)

59,289

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ 
- บ้านนายสุข หมูที่ 1 
(นศ.ถ.89 - 004)

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกนานายเยื่อง - 
นานายเสริญ หมูที่ 3

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
10 สามแยกบ้านสันติ - 
คอกแพะ หมูที่ 10

15,725

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
3 บ้านนางพยอม - บ้าน
นายเล็ก หมูที่ 3

10,527

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
4 จากบ้านนายศิริรักษ์  
แนมจันทร์ - บ้านนาง
พรทิพย์  รัตนะ

32,966

โครงการขยายเขตทอ
เมนระบบประปา หมูที่ 
6 ตอเชื่อมระบบประปา
บ้านหนองดี (ถังประปา 
ม.6 - บ้านนางหุ้ง)

59,289

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ 
- บ้านนายสุข หมูที่ 1 
(นศ.ถ.89 - 004)

475,481 475,481

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกนานายเยื่อง - 
นานายเสริญ หมูที่ 3

36,951 36,951

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกสายเลเมา -นา
นางมณฑา หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกสายสวนนาย
ปลื้ม หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์ 
สายรอบโรงเรียนทราย
ขาว ( ตอจากของเดิม ) 
หมูที่ 1

โครงการซอมแซมถนน
สายกําแพงวัดโคกพิกุล 
หมูที่ 8 - หมูที่ 2 ต.บ้าน
ราม

โครงการซอมแซมถนน
สายนางเอื้อม - ถนน
ทางหลวง - ถนนนางพิน 
หมูที่ 9

โครงการซอมแซมถนน
สายบ้านนายเชวง - 
ดอนเหม้า หมูที่ 10

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกสายเลเมา -นา
นางมณฑา หมูที่ 4

64,960 64,960

โครงการกอสร้างถนน
บุกเบิกสายสวนนาย
ปลื้ม หมูที่ 7

970,571 970,571

โครงการกอสร้างถนน
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์ 
สายรอบโรงเรียนทราย
ขาว ( ตอจากของเดิม ) 
หมูที่ 1

533,064 533,064

โครงการซอมแซมถนน
สายกําแพงวัดโคกพิกุล 
หมูที่ 8 - หมูที่ 2 ต.บ้าน
ราม

231,044 231,044

โครงการซอมแซมถนน
สายนางเอื้อม - ถนน
ทางหลวง - ถนนนางพิน 
หมูที่ 9

237,262 237,262

โครงการซอมแซมถนน
สายบ้านนายเชวง - 
ดอนเหม้า หมูที่ 10

146,812 146,812

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
สายวัดหัวช้าง - ทอ
บล็อค หมูที่ 4 ตําบล
ทรายขาว

โครงการซอมแซมถนน
สายหลังโรงเรียนทราย
ขาว - คลองพระราช
ดําริ หมูที่ 2,6,9

โครงการปรับปรุงถนน
สายครูเล็ก หมูที่ 2 
ตําบลทรายขาว

โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองพระราช
ดําริ(หนําออด) - คลอง
สาย 1 หมูที่ 11

โครงการปรับปรุงถนน
สายโคกยาง - บ้านนาย
กิตติพงษ์ คงโหรน หมูที่ 
7

โครงการปรับปรุงถนน
สายนายสวย - ถนนนาง
เริ่ม หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
สายวัดหัวช้าง - ทอ
บล็อค หมูที่ 4 ตําบล
ทรายขาว

310,800 310,800

โครงการซอมแซมถนน
สายหลังโรงเรียนทราย
ขาว - คลองพระราช
ดําริ หมูที่ 2,6,9

162,112 162,112

โครงการปรับปรุงถนน
สายครูเล็ก หมูที่ 2 
ตําบลทรายขาว

211,078 211,078

โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองพระราช
ดําริ(หนําออด) - คลอง
สาย 1 หมูที่ 11

239,043 239,043

โครงการปรับปรุงถนน
สายโคกยาง - บ้านนาย
กิตติพงษ์ คงโหรน หมูที่ 
7

296,096 296,096

โครงการปรับปรุงถนน
สายนายสวย - ถนนนาง
เริ่ม หมูที่ 3

265,104 265,104
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสงค์ - หนํา
นายณรงค์ - สะพานหัว
แค หมูที่ 6 ตําบลทราย
ขาว

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสมบูรณ์ - 
บ้านนางเพียร หมูที่ 12

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายไสว - นาย
สมบูรณ์ หมูที่ 5 ตําบล
ทรายขาว

โครงการปรับปรุงถนน
สายแยกถนนหนองฆ้อ - 
นานางหมิง หมูที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รายการเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสงค์ - หนํา
นายณรงค์ - สะพานหัว
แค หมูที่ 6 ตําบลทราย
ขาว

373,785 373,785

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสมบูรณ์ - 
บ้านนางเพียร หมูที่ 12

298,335 298,335

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายไสว - นาย
สมบูรณ์ หมูที่ 5 ตําบล
ทรายขาว

187,625 187,625

โครงการปรับปรุงถนน
สายแยกถนนหนองฆ้อ - 
นานางหมิง หมูที่ 7

64,077 64,077

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รายการเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาขน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอหัวไทร

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

15,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี

10,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยและประถม
ศึกษา

3,225,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาขน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอหัวไทร

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

15,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯเนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี

10,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยและประถม
ศึกษา

3,225,600

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:22:41 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

60,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ทักษะทางด้านดนตรี
ไทยสูความเป็นเลิศ

56,500

โครงการอุดหนุน
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ 
ร.ร.ประถมศึกษาใน ต
.ทรายขาว

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ ถนน
สายร้านปะยาง – บ้าน
นายหนูสิน หมูที่ 1

46,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ ถนน
สายสามแยกหัวหิน – 
บ้านนายประภาส  ศรี
หะรัญ  หมูที่ 6

155,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

60,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ทักษะทางด้านดนตรี
ไทยสูความเป็นเลิศ

56,500

โครงการอุดหนุน
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ 
ร.ร.ประถมศึกษาใน ต
.ทรายขาว

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ ถนน
สายร้านปะยาง – บ้าน
นายหนูสิน หมูที่ 1

46,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ ถนน
สายสามแยกหัวหิน – 
บ้านนายประภาส  ศรี
หะรัญ  หมูที่ 6

155,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนน รพช. – บ้านนาย
มานะ หมูที่ 3

171,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนน รพช. – บ้านนาย
อําเภอ หมูที่ 3

79,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนนศาลาอเนกประสงค์ 
หมูที่ 3

86,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
บ้านตาแก้ว – 
โคกโพธิ์(บ้านตาแสง – 
บ้านนายวิชิต คงสุข) 
หมูที่ 5

117,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
หม้อแปลงและขยายเขต
ไฟฟ้าระบบประปาหมู่
ที่11ต.ทรายขาว

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนน รพช. – บ้านนาย
มานะ หมูที่ 3

171,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนน รพช. – บ้านนาย
อําเภอ หมูที่ 3

79,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
ถนนศาลาอเนกประสงค์ 
หมูที่ 3

86,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ สาย
บ้านตาแก้ว – 
โคกโพธิ์(บ้านตาแสง – 
บ้านนายวิชิต คงสุข) 
หมูที่ 5

117,000

อุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้ง
หม้อแปลงและขยายเขต
ไฟฟ้าระบบประปาหมู่
ที่11ต.ทรายขาว

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณีแหผ้า
ขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)

2,500

โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมในการจัด
ขบวนแหหมรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ของ
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

รวม 16,206,843 15,016,880 100,000 5,288,604 317,000 4,840,173 30,000 617,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณีแหผ้า
ขึ้นธาตุ(วันมาฆบูชา)

2,500

โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวน
การมีสวนรวมในการจัด
ขบวนแหหมรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ของ
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

รวม 5,784,200 370,000 48,571,200
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