
    ส ำเนำ 

 

 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

 
    เร่ือง 

 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมระบบ E – LAAS 

 

                       โดย 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอวงัสะพงุ     จงัหวดัเลย 

 
 
 
 

สำรบัญ 

ข้อบัญญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง     จงัหวดัเลย 
.................................. 

                       
หน้ำ 
ส่วนที ่๑  ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑ 

  ค ำแถลงงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ                   
๒  
 - รายรับ         
   ๔  
 - รายจ่ายตามงบรายจ่าย       
   ๕         
 

ส่วนที ่๒  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ๖          

- บนัทึกหลกัการเหตุผล   ๗  

ส่วนที ่๓  รำยละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  
 ๒๐ 

 - รายงานประมาณการรายรับ และรายละเอียดประมาณการรายรับ           
 ๒๑ 



 ด้ำนบริหำรทัว่ไป  (๐๐๑๐๐)                 
 ๒๓ 
  - แผนงานบริหารงานทัว่ไป (๐๐๑๑๐)             
 ๒๓  

- แผนงานบริหารงานคลงั   (๐๐๑๑๓)              
 ๔๑ 

 

 ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)              
 ๔๘ 
  - แผนงานการศึกษา  (๐๐๒๑๐)              
 ๔๘  
   -รายจ่ายระหวา่งหน่วยงาน     
  ๕๗ 

- แผนงานสาธารณสุข  (๐๐๒๒๐)              
  ๖๐  

- แผนงานเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๐)              
  ๘๔  

- แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (๐๐๒๕๐)            
  ๙๗  

- แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  (๐๐๒๖๐)          
 ๑๐๑ 
ด้ำนกำรเศรษฐกจิ  (๐๐๓๐๐)               

 ๑๐๒   
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๐๐๓๑๐)            
 ๑๐๒    - แผนงานการเกษตร  (๐๐๓๒๐)                     
  ๑๑๖ 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  (๐๐๔๐๐)               
 ๑๑๙           - แผนงานงบกลาง  (๐๐๔๑๐)    
   ๑๑๙                         
           
 
 



 
-๑- 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอวงัสะพงุ   จังหวดัเลย 

 



 
 
 
 
 
 
 

    -๒- 

 

    ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ท่ำนประธำนสภำ ฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 

บดัน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว  จะไดเ้สนอร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อีกคร้ัง ฉะนั้น ใน
โอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว   จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและ
สมาชิกทุกท่าน  ไดท้ราบถึงสถานการณ์ทางการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดงัต่อไปน้ี 

๑. สถำนกำรณ์คลงั 
๑.๑ งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องคก์รปกครองส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย  มีสถานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ดงัน้ี 
  ๑)  เงินฝากธนาคาร        เป็นเงิน    
๖๐,๑๒๑,๖๗๒ บาท 
  ๒) เงินสะสม         เป็นเงิน    
๖๙,๓๔๕,๕๙๑ บาท 
  ๓) ทุนส ารองเงินสะสม        เป็นเงิน  
๒๒,๖๘๔,๓๐๗ บาท 
  ๔) รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  เป็นเงิน   -
  บาท 
  ๕) รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั   เป็นเงิน     -
  บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงค้ำง        เป็นเงิน    -             
บาท 
  ๒.  กำรบริหำรงบประมำณ   ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  ๒.๑ รำยรับจริง                     เป็นเงิน  
๖๖,๗๒๒,๙๐๕ บาท ประกอบด้วย 

๑)  หมวดภาษีอากร               เป็นเงิน            
๙๗,๗๖๗ บาท 
๒) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต            เป็นเงิน         
๒๔๘,๐๐๔ บาท 
๓) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น              เป็นเงิน         
๒๓๐,๑๘๒ บาท 
๔) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์         เป็นเงิน         
๕๖๘,๓๕๐ บาท 
๕) หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               เป็นเงิน         
๑๔๙,๕๕๔ บาท 
๖)  หมวดรายไดจ้ากทุน               เป็นเงิน               -            
บาท 
๗) หมวดภาษีจดัสรร               เป็นเงิน  
๒๔,๑๕๓,๖๘๘ บาท 
๘) หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ี             
  

          และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                                 เป็นเงิน 
๔๑,๒๗๕,๓๕๘ บาท 
 
 

    -๓- 
 

            ๒.๒  เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค์   เป็นเงิน               -            
บาท 
       ๒.๓  รำยจ่ำยจริง         เป็นเงิน  

๕๙,๒๐๖,๗๓๘ บำท 
ประกอบด้วย 

   งบกลาง       เป็นเงิน 
๒๕,๕๔๕,๓๓๖ บาท 



   งบบุคลากร      เป็นเงิน   
๑๖,๐๐๗,๗๖๗ บาท 
   งบด าเนินงาน      เป็นเงิน    
๘,๗๘๓,๑๘๘ บาท 
   งบลงทุน      เป็นเงิน     
๖,๕๒๘,๙๙๐ บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน      เป็นเงิน            
๑๙,๘๘๖ บาท 
   งบเงินอุดหนุน      เป็นเงิน   
๒,๓๒๑,๕๗๑ บาท 
       ๒.๔ รำยจ่ำยทีจ่่ำยเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำล 

ให้โดยระบุวตัถุประสงค์/อุดหนุนเฉพำะกจิ   เป็นเงิน             -             
บำท 

       ๒.๕ มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ เป็นเงิน             -             
บำท 
 

  ๓.  งบเฉพำะกำร              -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
            -๔- 
 

     ค ำแถลงงบประมำณ 
     ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง   จังหวดัเลย 
๒.๑  รำยรับ 

รำยรับ รำยรับจริง    
ปี  ๒๕๖๓ 

ประมำณกำร   
ปี  ๒๕๖๔ 

ประมำณกำร   
ปี  ๒๕๖๕ 

๑. รำยได้จัดเกบ็ - - - 
๑.๑ หมวดภาษีอากร                             (๔๑๑๐๐๐๐๐)                                                                                        ๔๒๑,๐๐๐ ๑๐๕,๙๖๕ ๙๗,๓๑๘ 
๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                  
                                                            (๔๑๒๐๐๐๐๐)                                                                                              

๗๖๐,๕๐๐ ๔๓๕,๒๓๕ ๓๔๘,๐๐๕ 

๑.๓ หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น           (๔๑๓๐๐๐๐๐)                                                   ๖๙๐,๐๐๐ ๔๐๘,๗๑๑ ๒๓๐,๑๘๒ 
๑.๔ หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
       และการพาณิชย ์                          (๔๑๔๐๐๐๐๐ )                                    

๙๕๐,๐๐๐ ๙๖๙,๖๕๐ ๘๖๗,๙๐๔ 
 

๑.๕ หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด                 (๔๑๕๐๐๐๐๐)                                                                                                    ๒๘๐,๐๐๐ ๒๖๒,๙๕๐ ๑๔๙,๕๕๔ 

                                                             รวมเป็นเงิน ๓,๑๐๑,๕๐๐ ๒,๑๘๒,๕๑๑ ๑,๖๙๒,๙๖๓ 

๒. รำยได้ทีรั่ฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น 

- - - 

๒.๑ หมวดภาษีจดัสรร                       (๔๒๑๐๐๐๐๐)                                                                                            ๓๒,๕๙๘,๕๐๐ ๓๑,๓๕๙,๘๕๔ ๓๑,๓๑๘,๓๓๗ 

                                                              รวมเป็นเงิน ๓๒,๕๙๘,๕๐๐ ๓๑,๓๕๙,๘๕๔ ๓๑,๓๑๘,๓๓๗ 

๓. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

- - - 

๓.๑ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ด าเนินงานตามอ านาจ
หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า      (๔๓๑๐๐๐๐๒)                                                                                                                     

 
๔๘,๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๙,๓๗๗,๖๓๕ 

 
๔๙,๙๐๘,๗๐๐ 

                                                                 รวมเป็นเงิน ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ ๔๙,๓๗๗,๖๓๕ ๔๙,๙๐๘,๗๐๐ 



๔. รำยได้จำกเงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์ - - - 
๔.๑ หมวดเงินรายไดจ้ากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
       ระบุวตัถุประสงค ์                        (๔๔๑๐๐๐๐๐)               

- - - 

                                                                 รวมเป็นเงิน - - - 

                                                       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ 
 
 

      -๕- 
 

   ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง   จังหวดัเลย 

 
๒.๒  รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง    
ปี  ๒๕๖๓ 

ประมำณกำร   
ปี  ๒๕๖๔ 

ประมำณกำร   
ปี  ๒๕๖๕ 

งบกลำง                           
(๕๑๐๐๐๐๐)                              

๓๑,๒๔๘,๐๐๐ ๓๒,๖๖๐,๘๒๔ ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 

งบบุคลำกร                    
(๕๒๐๐๐๐๐)                         

๒๓,๔๕๑,๓๐๐ ๒๓,๖๑๖,๑๐๐ ๒๒,๒๙๔,๐๐๐ 

งบด ำเนินงำน                 
(๕๓๐๐๐๐๐)                       

๑๕,๒๑๗,๐๐๐ ๑๔,๒๔๑,๘๙๐ ๑๔,๙๑๐,๒๔๐ 

งบลงทุน                        
(๕๔๐๐๐๐๐) 

๑๐,๕๓๕,๗๐๐ ๙,๐๓๒,๑๐๐ ๙,๐๒๗,๘๐๐ 

งบรำยจ่ำยอ่ืน                 
(๕๕๐๐๐๐๐)                      

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๖ - 

งบเงินอุดหนุน                
(๕๖๐๐๐๐๐)                    

๓,๕๒๘,๐๐๐ ๓,๓๔๙,๒๐๐ ๔,๒๔๓,๖๐๐ 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ 

รวม ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -๖- 
 

ส่วนที่  ๒ 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เร่ือง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 



 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอวงัสะพงุ    จังหวดัเลย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      -๗- 
 

บันทกึหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

 

ด้ำน ยอดรวม 

๑. ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป                                                             
(๐๐๑๐๐) 

๒๓,๒๒๔,๕๐๐ 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป                                                    ๑๘,๔๐๐,๖๐๐ 



(๐๐๑๑๑) 
     แผนงานบริหารงานคลงั                                                      
(๐๐๑๑๓) 

๔,๘๒๓,๙๐๐ 

๒. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม                                                 
(๐๐๒๐๐)    

๑๗,๙๕๖,๑๔๐ 

     แผนงานการศึกษา                                                               
(๐๐๒๑๐) 

๘,๓๔๘,๒๔๐ 

     แผนงานสาธารณสุข                                                           
(๐๐๒๒๐) 

๙๐๖,๖๐๐ 

     แผนงานเคหะและชุมชน                                                    
(๐๐๒๔๐) 

๗,๗๘๓,๓๐๐ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                               
(๐๐๒๕๐)                                   

๖๑๘,๐๐๐ 

     แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                        
(๐๐๒๖๐) 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓. ด้ำนกำรเศรษฐกจิ                                                                 
(๐๐๓๐๐) 

๙,๒๙๕,๐๐๐ 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                    
(๐๐๓๑๐) 

๘,๐๙๐,๐๐๐ 

      แผนงานการเกษตร                                                            
(๐๐๓๒๐) 

๑,๒๐๕,๐๐๐ 

๔. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน                                                          
(๐๐๔๐๐) 

    ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 

      แผนงานงบกลาง                                                                 
(๐๐๔๑๐) 

๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งส้ิน ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ 
 
       
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
             -๘- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป  (๐๐๑๐๐)     แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  (๐๐๑๑๐) 

 

                       งำน 
งบ 

งำนบริหำร 
ทัว่ไป 
(๐๐๑๑๑) 

งำนวำงแผนสถิติ
และวชิำกำร  
(๐๐๑๑๒) 

งำนบริหำร 
งำนคลงั 
(๐๐๑๑๓) 

 
รวม 

งบบุคลำกร ๑๒,๕๔๒,๐๐๐ - ๓,๕๘๒,๐๐๐ ๑๖,๑๒๔,๐๐๐ 
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) ๓,๓๘๒,๐๐๐ - - ๓,๓๘๒,๐๐๐ 

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ๙,๑๖๐,๐๐๐ - ๓,๕๘๒,๐๐๐ ๑๒,๗๔๒,๐๐๐ 
งบด ำเนินงำน ๕,๖๒๕,๘๐๐ - ๑,๑๘๒,๐๐๐ ๖,๘๐๗,๘๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๑๙๕,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ 
  ค่าใชส้อย ๓,๘๓๐,๘๐๐ - ๖๖๒,๐๐๐ ๔,๔๙๒,๘๐๐ 
  ค่าวสัดุ ๑,๒๔๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๔๙๐,๐๐๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๓๖๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - 
  รายจ่ายอ่ืน - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
  เงินอุดหนุน - - - - 

งบลงทุน ๒๓๒,๘๐๐ - ๕๙,๙๐๐ ๒๙๒,๗๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ์ ๒๓๒,๘๐๐ - ๕๙,๙๐๐ ๒๙๒,๗๐๐ 



รวม ๑๘,๔๐๐,๖๐๐ - ๔,๘๒๓,๙๐๐ ๒๓,๒๒๔,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        -๙- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๐) 

 

                  
                      งำน 
 
        งบ                                                                     

งำน 
บริหำรทัว่ไป 
เกีย่วกบั 
กำรศึกษำ 
(๐๐๒๑๑) 

งำน 
ระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษำ 
(๐๐๒๑๒) 

งำน 
ระดับ 
มัธยม 
ศึกษำ 

(๐๐๒๑๓) 

งำน 
กำรศึกษำ 
ไม่ก ำหนด 
ระดับ 

(๐๐๒๑๔) 

 
 

รวม 

งบบุคลำกร - - - - - 
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) - - - - - 

งบด ำเนินงำน ๑,๙๒๕,๖๔๐ - - - ๑,๙๒๕,๖๔๐ 
  ค่าใชส้อย ๕๕๓,๐๐๐ - - - ๕๕๓,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ ๑,๓๗๒,๖๔๐ - - - ๑,๓๗๒,๖๔๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๙๒๓,๖๐๐ - - - ๑,๙๒๓,๖๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๑,๙๒๓,๖๐๐ - - - ๑,๙๒๓,๖๐๐ 
งบลงทุน ๕๗,๐๐๐ - - - ๕๗,๐๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ์ ๕๗,๐๐๐ - - - ๕๗,๐๐๐ 



  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - 
รวม ๓,๙๐๖,๒๔๐ - - - ๓,๙๐๖,๒๔๐ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
              -๑๐- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๐) 

   รำยจ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                  
                      งำน 
 
        งบ                                                                     

งำน 
บริหำรทัว่ไป 
เกีย่วกบั 
กำรศึกษำ 
(๐๐๒๑๑) 

งำน 
ระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษำ 
(๐๐๒๑๒) 

งำน 
ระดับ 
มัธยม 
ศึกษำ 

(๐๐๒๑๓) 

งำน 
กำรศึกษำ 
ไม่ก ำหนด 
ระดับ 

(๐๐๒๑๔) 

 
 

รวม 

งบบุคลำกร ๓,๓๙๔,๐๐๐ - - - ๓,๓๙๔,๐๐๐ 
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ๓,๓๙๔,๐๐๐ - - - ๓,๓๙๔,๐๐๐ 
งบด ำเนินงำน ๘๓๘,๐๐๐ - - - ๘๓๘,๐๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๑๔๐,๐๐๐    ๑๔๐,๐๐๐ 
  ค่าใชส้อย ๔๙๐,๐๐๐ - - - ๔๙๐,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ ๒๐๘,๐๐๐ - - - ๒๐๘,๐๐๐ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ๒๑๐,๐๐๐ - - - ๒๑๐,๐๐๐ 



รวม ๔,๔๒๐,๐๐๐ - - - ๔,๔๒๐,๐๐๐ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             -๑๑- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนสำธำรณสุข 

(๐๐๒๒๐)  
 

 
                   งำน 
     งบ 

งำนบริหำร 
ทัว่ไป
เกีย่วกบั

สำธำรณสุข 
(๐๐๒๒๑) 

งำน
โรงพยำบำล 

 
(๐๐๒๒๒) 

งำนบริกำร 
สำธำรณสุข

และ
สำธำรณสุข

อ่ืน 
(๐๐๒๒๓) 

งำน
ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 
(๐๐๒๒๔) 

 
รวม 

งบบุคลำกร - - - - - 



  เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

- - - - - 

งบด ำเนินงำน - - ๔๘๙,๘๐๐ - ๔๘๙,๘๐๐ 
  ค่าตอบแทน - - ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ - - ๓๖๙,๘๐๐ - ๓๖๙,๘๐๐ 
งบเงินอุดหนุน - - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน - - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน - - ๑๖,๘๐๐ - ๑๖,๘๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ์ - - ๑๖,๘๐๐ - ๑๖,๘๐๐ 

รวม - - ๙๐๖,๖๐๐ - ๙๐๖,๖๐๐ 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         -๑๒- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนเคหะและชุมชน 

(๐๐๒๔๐)  
 

           งำนบริหำรทั่วไป งำน งำน งำนก ำจัดขยะ งำน  



                          งำน                 
   งบ 

เกีย่วกบัเคหะ 
และชุมชน 
 (๐๐๒๔๑) 

ไฟฟ้ำ 
และถนน 
(๐๐๒๔๒) 

สวน 
สำธำรณะ 
(๐๐๒๔๓) 

มูลฝอยและ
ส่ิงปฎกิูล 
(๐๐๒๔๔) 

บ ำบัด 
น ำ้เสีย 

(๐๐๒๔๕) 

รวม 

งบบุคลำกร ๒,๗๗๖,๐๐๐ - - - - ๒,๗๗๖,๐๐๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒,๗๗๖,๐๐๐ - - - - ๒,๗๗๖,๐๐๐ 

งบด ำเนินงำน ๒,๗๓๕,๐๐๐ - - - - ๒,๗๓๕,๐๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๓๓๕,๐๐๐ - - - - ๓๓๕,๐๐๐ 
  ค่าใชส้อย ๓๗๐,๐๐๐ - - - - ๓๗๐,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ ๕๓๐,๐๐๐ - - - - ๕๓๐,๐๐๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 เงินอุดหนุน ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน ๔๗๒,๓๐๐ - - - - ๔๗๒,๓๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ ์ ๔๗๒,๓๐๐ - - - - ๔๗๒,๓๐๐ 
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - - 

รวม ๗,๗๘๓,๓๐๐ - - - - ๗,๗๘๓,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             -๑๓- 
 

 รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 



     ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
(๐๐๒๕๐) 
 

 
                   งำน 
     งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกีย่วกบั 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 (๐๐๒๕๑) 

งำนส่งเสริมและ 
สนับสนุน 

ควำมเข้มแข็ง
ชุมชน 

(๐๐๒๕๒) 

 
 

รวม 

งบบุคลำกร - - - 
  เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

- - - 

งบด ำเนินงำน - ๓๙๙,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ 
   ค่าใชส้อย - ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ 
    ค่าวสัดุ - ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน - ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

- ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

รวม - ๖๑๘,๐๐๐ ๖๑๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   -๑๔- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) แผนงำนศำสนำ  วฒันธรรมและนันทนำกำร 

(๐๐๒๖๐) 
 

         
               งำน 
                    
     งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกีย่วกบั 

กำรศำสนำวฒันธรรม 
และนันทนำกำร 
 (๐๐๒๑๖๑) 

งำนกฬีำ 
และ

นันทนำกำร 
 

(๐๐๒๑๖๒) 

งำนศำสนำ 
และ 

วฒันธรรม
ท้องถิ่น 

(๐๐๒๑๖๓) 

งำนวชิำกำร
วำงแผน 

และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว 
(๐๐๒๑๖๔) 

 
 

รวม 

งบบุคลำกร - - - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) - - - - - 

งบด ำเนินงำน - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 
  ค่าใชส้อย - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 
  เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

-๑๕- 
 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
ด้ำนกำรเศรษฐกจิ  (๐๐๓๐๐) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (๐๐๓๑๐) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

               งำน 
   
        งบ                  

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบั 
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 (๐๐๓๑๑) 

งำนก่อสร้ำง 
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

(๐๐๓๒๑) 

 
รวม 

งบบุคลำกร - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) - - - 

งบด ำเนินงำน - - - 
  ค่าใชส้อย - - - 
  ค่าวสัดุ - - - 
งบลงทุน - ๘,๐๙๐,๐๐๐ ๘,๐๙๐,๐๐๐ 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - ๘,๐๙๐,๐๐๐ ๘,๐๙๐,๐๐๐ 

งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ - - - 
  รายจ่ายอ่ืน - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 
  เงินอุดหนุน - - - 

รวม - ๘,๐๙๐,๐๐๐ ๘,๐๙๐,๐๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -๑๖- 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
    ด้ำนกำรเศรษฐกจิ  (๐๐๓๐๐) แผนงำนกำรเกษตร  (๐๐๓๒๐) 
 

                งำน 
                    
         งบ 

งำนส่งเสริม 
กำรเกษตร 
 (๐๐๓๒๑) 

งำนอนุรักษ์แหล่งน ำ้ 
และป่ำไม้ 
(๐๐๓๒๒) 

 
รวม 

งบบุคลำกร - - - 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) - - - 

งบด ำเนินงำน ๑,๒๐๕,๐๐๐ - ๑,๒๐๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
  ค่าใชส้อย ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
  ค่าวสัดุ ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน - - - 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 

งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ - - - 
  รายจ่ายอ่ืน - - - 



งบเงินอุดหนุน - - - 
  เงินอุดหนุน - - - 

รวม ๑,๒๐๕,๐๐๐ - ๑,๒๐๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -๑๗- 
 
 

    รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง    จังหวดัเลย 

(จ ำแนกตำมแผนงำนและกลุ่มงำน) 
        งบกลำง  (๐๐๔๐๐)  
 แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐) 
 

                งำน 
    
     งบ                  
 

 
งบกลำง 
 (๐๐๔๑๑) 

 
รวม 

งบกลำง ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 
งบกลาง ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 

รวม ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -๑๘- 
 

      ข้อบัญญตัิต ำบล 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง   จังหวดัเลย 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อาศยัอ านาจ 
ตามความในพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไ้ข
เพิ่มเติม  
( ฉบบัท่ี ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ จึงตราขอ้บญัญติัต าบลข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว   และโดยอนุมติัของอ าเภอวงัสะพุง  ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑  ขอ้บญัญติัต าบลน้ีเรียกวา่  “ ขอ้บญัญติัต าบล  เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ” 
  ข้อ ๒  ขอ้บญัญติัต าบลน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น
ตน้ไป 
  ข้อ  ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวนทั้งส้ิน 
๘๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท   



โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงัน้ี 
  ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีระบุวตัถุประสงค ์   เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
๘๒,๙๒๐,๐๐๐ บำท    
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงัน้ี  

ด้ำน ยอดรวม 

๑. ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป                                                             
(๐๐๑๐๐) 

๒๓,๒๒๔,๕๐๐ 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป                                                    
(๐๐๑๑๑) 

๑๘,๔๐๐,๖๐๐ 

     แผนงานบริหารงานคลงั                                                      
(๐๐๑๑๓) 

๔,๘๒๓,๙๐๐ 

๒. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม                                                 
(๐๐๒๐๐)    

๑๗,๙๕๖,๑๔๐ 

     แผนงานการศึกษา                                                               
(๐๐๒๑๐) 

๘,๓๔๘,๒๔๐ 

     แผนงานสาธารณสุข                                                           
(๐๐๒๒๐) 

๙๐๖,๖๐๐ 

     แผนงานเคหะและชุมชน                                                    
(๐๐๒๔๐) 

๗,๗๘๓,๓๐๐ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                               
(๐๐๒๕๐)                                   

๖๑๘,๐๐๐ 

     แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                        
(๐๐๒๖๐) 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓. ด้ำนกำรเศรษฐกจิ                                                                 
(๐๐๓๐๐) 

๙,๒๙๕,๐๐๐ 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                    
(๐๐๓๑๐) 

๘,๐๙๐,๐๐๐ 

      แผนงานการเกษตร                                                            
(๐๐๓๒๐) 

๑,๒๐๕,๐๐๐ 

๔. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน                                                              ๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 



(๐๐๔๐๐) 
      แผนงานงบกลาง                                                                 
(๐๐๔๑๐) 

๓๒,๔๔๔,๓๖๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งส้ิน ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ 
 
 

    -๑๙- 
 
 

ขอ้  ๕ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว    ปฏิบติัการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ท่ีไดรั้บอนุมติั ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

  ขอ้  ๖  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไป
ตาม ขอ้บญัญติัน้ี 
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี       ๑    เดือน   ตุลาคม      พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

           ด.ต. 
                           ( ฉลำด     พุทซำค ำ ) 

                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
 
 
 
               อนุมัต ิ       
    
                   
              ( นำยภูริวจัน์   โชตินพรัตน์)            
                        นำยอ ำเภอวงัสะพุง  
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๐- 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
 
 

รำยละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



 
ของ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 

อ ำเภอวงัสะพงุ    จังหวดัเลย 
 

     
 
  
 
 
 
 

   -๒๑- 
 

รำยกำรรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง   จังหวดัเลย 

         ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งส้ิน ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ บำท  แยกเป็น 

รำยได้จัดเกบ็ (๔๑๐๐๐๐๐๐) 
๑. หมวดภำษีอำกร       (๔๑๑๐๐๐๐๐) รวม  ๙๗,๓๑๘ 
บำท 
 ๑.๑  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี      (๔๑๑๐๐๐๐๒) จ านวน         -              บาท 
 ๑.๒ ภาษีป้าย       (๔๑๑๐๐๐๐๓) จ านวน             ๗๐,๗๔๘ 
บาท 
 ๑.๓ อากรฆ่าสัตว ์     (๔๑๑๐๐๐๐๔) จ านวน     -           
บาท 
 ๑.๔ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   (๔๑๑๐๐๐๐๘) จ านวน              ๒๖,๕๗๐ 
บาท 
๒. หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต    (๔๑๒๐๐๐๐๐) รวม           
๓๔๘,๐๐๕ บำท 



 ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา (๔๑๒๑๐๐๐๔) จ านวน 
 ๒,๓๘๖ บาท 

๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย    (๔๑๒๑๐๐๐๘) จ านวน         ๒๗๖,๙๒๕ 
บาท 

๒.๓ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล (๔๑๒๑๐๐๐๙) จ านวน    -           
บาท 

๒.๔ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการ 
น ้ามนัเช้ือเพลิง     (๔๑๒๑๐๐๓๓) จ านวน  ๓,๙๔๐ 

บาท 
๒.๕ ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย ์  (๔๑๒๑๐๐๒๙) จ านวน  ๑,๘๗๐ 

บาท 
๒.๖ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     (๔๑๒๑๙๙๙๙) จ านวน               ๑,๔๙๔ 

บาท 
๒.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา     (๔๑๒๒๐๐๑๐) จ านวน           ๓๕,๐๒๗ 

บาท 
 ๒.๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการ     

        ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ     (๔๑๒๓๐๐๐๓) จ านวน              
๓,๒๐๐ บาท 

๒.๙ ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัควบคุมอาคาร  (๔๑๒๓๐๐๐๗) จ านวน          ๒๓,๑๑๓ 
บาท 

๒.๑๐ ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ    (๔๑๒๓๙๙๙๙) จ านวน                     ๕๐ 
บาท 
๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       (๔๑๓๐๐๐๐๐) รวม        
๒๓๐,๑๘๒ บำท 
 ๓.๑ ดอกเบ้ีย      (๔๑๓๐๐๐๐๓) จ านวน         
๗๕,๑๘๒ บาท 
 ๓.๒ รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ   (๔๑๓๙๙๙๙๙) จ านวน        
๑๕๕,๐๐๐ บาท 
๔. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์    (๔๑๔๐๐๐๐๐) รวม         
๘๖๗,๙๐๔ บำท 
 ๔.๑ รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ (๔๑๔๐๐๐๐๖) จ านวน  -          
บาท 



 ๔.๑ รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ   (๔๑๔๙๙๙๙๙) จ านวน       
๘๖๗,๙๐๔ บาท 
๕. หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็      (๔๑๕๐๐๐๐๐) รวม         
๑๔๙,๕๕๔ บำท 
 ๕.๑  ค่าขายแบบแปลน     (๔๑๕๐๐๐๐๔) จ านวน            
๑๘,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒ รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ     (๔๑๕๙๙๙๙๙)   จ  านวน        
๑๓๑,๕๒๖ บำท  
 
 

-๒๒- 
 

รำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๔๒๐๐๐๐๐๐) 
๑. หมวดภำษีจัดสรร             (๔๒๑๐๐๐๐๐)       รวม     
๓๑,๓๑๘,๓๓๗ บำท 
 ๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์        (๔๒๑๐๐๐๐๑)     จ  านวน       
๕๙๓,๙๒๔ บาท 
 ๑.๒  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนฯ  (๔๒๑๐๐๐๐๒)     จ  านวน     
๑๑,๐๗๙,๐๑๖ บาท ๑.๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้       (๔๒๑๐๐๐๐๔)     
จ  านวน   ๖,๑๓๒,๔๑๔ บาท 

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ        (๔๒๑๐๐๐๐๕)     จ  านวน           
๓๒,๖๐๕ บาท 

๑.๕   ภาษีสุรา          (๔๒๑๐๐๐๐๖)      จ  านวน            -              
บาท 
 ๑.๖  ภาษีสรรพสามิต          (๔๒๑๐๐๐๐๗)     จ  านวน 
๑๐,๕๗๒,๔๙๖  บาท 
 ๑.๗  ค่าภาคหลวงแร่         (๔๒๑๐๐๐๑๒)      จ  านวน       
๓๘๓,๕๖๘ บาท 
 ๑.๘  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        (๔๒๑๐๐๐๑๓)      จ  านวน          
๘๗,๓๐๔ บาท 
             ๑.๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน      



                      ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน        (๔๒๑๐๐๐๑๕)      จ  านวน     
๒,๔๓๑,๙๖๐ บาท 
 ๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้าบาดาล     (๔๒๑๐๐๐๑๗)      จ  านวน        -          
บาท 
 ๑.๑๑ ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม 
          ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้     (๔๒๑๐๐๐๑๑)        จ  านวน     
๕,๐๕๐ บาท 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๔๓๐๐๐๐๐๐) 
๑. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       (๔๓๑๐๐๐๐๐)        รวม         
๔๙,๙๐๘,๗๐๐ บำท 
 ๑.๑ เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี   

       และภารกิจเลือกท า    (๔๓๑๐๐๐๐๒)        จ  านวน   
๔๙,๙๐๘,๗๐๐ บาท 
๒. หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์   (๔๔๑๐๐๐๐๐)          รวม                 -             
บำท 

๒.๑ เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์  (๔๔๑๐๐๐๐๑)         จ  านวน            -             
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -๒๓- 
 

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว   อ ำเภอวงัสะพุง   จังหวดัเลย 
     ......................................... 

ประมำณกำรรำยจ่ำย รวมทั้งส้ิน  ๘๒,๙๒๐,๐๐๐ บำท    
จ่ำยจำกรำยได้จัดเกบ็เอง   หมวดภำษีจัดสรร  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุน

ทัว่ไป 
ระบุวตัถุประสงค์   แยกเป็น 

       ด้ำนบริหำรทัว่ไป     (๐๐๑๐๐) 
                                   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  (๐๐๑๑๐)  

งำนบริหำรทั่วไป  (๐๐๑๑๑)                รวม   
๑๘,๔๐๐,๖๐๐ บำท   

๑. งบบุคลำกร  (๕๒๐๐๐๐๐)               รวม  
๑๒,๕๔๒,๐๐๐ บำท   
   ๑.๑ หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง) (๕๒๑๐๐๐๐)             รวม    
๓,๓๘๒,๐๐๐ บำท    
      ๑) เงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (๕๒๑๐๑๐๐)   ตั้งไว ้  
๕๔๐,๐๐๐ บาท    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะผูบ้ริหาร  รวม ๓ ราย ดงัน้ี 
๑. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
๒. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒ ราย   

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์าร
บริหาร  

ส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธาน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติม  ( ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (๕๒๑๐๒๐๐)   ตั้งไว ้   
๕๐,๐๐๐ บาท    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร รวม ๓ ราย ดงัน้ี 
๑.  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
๒. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์าร
บริหาร  

ส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธาน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เติม  ( ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
  

-๒๔- 
 

๓)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (๕๒๑๐๓๐๐)   ตั้งไว ้     

๕๐,๐๐๐ บาท    
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร รวม ๓ ราย ดงัน้ี 
๑.  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
๒. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ ราย 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์าร
บริหาร  

ส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธาน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติม  ( ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



๔) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (๕๒๑๐๔๐๐)  ตั้งไว ้     
๙๒,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์าร

บริหาร  
ส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง

ประธาน 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร

บริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติม  ( ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๕๒๑๐๖๐๐)   ตั้งไว ้ 

๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท    
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และผูมี้สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ดงัน้ี 
๑.  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
๒. รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๓. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
๔. เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์าร
บริหาร  

ส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธาน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติม  ( ฉบบัท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 



 
 
 

-๒๕- 
 

  ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  (๕๒๒๐๐๐๐)    รวม       ๙,๑๖๐,๐๐๐ 
บำท    

๑)  เงินเดือนพนกังาน  (๕๒๒๐๑๐๐)    ตั้งไว ้    ๔,๖๐๐,๐๐๐ 
บำท    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนกังานส่วนต าบล รวม ๑๒ ราย ดงัน้ี 
๑. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
๒. รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๓. หวัหนา้ส านกัปลดั       
๔. นกัพฒันาชุมชน ชก.  
๕. นกัวชิาการศึกษา ชก.      
๖.  นกัทรัพยากรบุคคล ชก. 
๗.  นกัวชิาการเกษตร ชก.   
๘.  นกัจดัการงานทัว่ไป ชก. 
๙.  นิติกร ปก.     
๑๐. นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก.  
๑๑. นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชก.  
๑๒.  เจา้พนกังานธุรการ ชง. 
๑๓. นกัตรวจสอบภายใน  ชก. 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒) เงินประจ าต าแหน่งของพนกังาน  (๕๒๒๐๓๐๐)  ตั้งไว ้    ๒๖๔,๐๐๐ 

บำท    



-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบล รวม  ๔ ราย ดงัน้ี 
๑)  ค่าเงินประจ าต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๒) ค่าตอบแทนพิเศษนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล (บริหารงาน

ทอ้งถ่ินกลาง) 
๓) ค่าเงินประจ าต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (บริหารงานทอ้งถ่ิน

ตน้) 
๔) ค่าเงินประจ าต าแหน่งหวัหนา้ส านกัปลดั  (อ านวยการทอ้งถ่ินตน้) 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 
 

-๒๖- 
 

๓) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง (๕๒๒๐๗๐๐)   รวม  ๓,๘๕๒,๐๐๐ 
บาท  

๑. ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ (๕๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว ้ ๓,๒๑๐,๐๐๐ 
บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ  รวม   ๑๖ ราย  ดงัน้ี 
๑. ผูช่้วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน ๑ ราย  
๒. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ     จ านวน ๒ ราย 
๓. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง     จ านวน ๑ ราย 
๔. ผูช่้วยนกัวชิาการศึกษา     จ านวน ๑ ราย 
๕. ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน     จ านวน ๑ ราย  
๖. ผูช่้วยเจา้พนกังานส่งเสริมสุขภาพ   จ านวน ๑ ราย 
๗. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
๘. ผูช่้วยนกัทรัพยากรบุคคล    จ านวน ๑ ราย 
๙. ผูช่้วยนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   จ านวน ๑ ราย 



    ๑๐. ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน   จ านวน ๑ ราย 
  ๑๑.  พนกังานขบัรถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
  ๑๒. พนกังานขบัรถน ้าอเนกประสงค ์   จ านวน ๑ ราย 
  ๑๓. คนงานประจ ารถน ้าอเนกประสงค ์   จ านวน ๑ ราย 
  ๑๔. คนงานตกแต่งสวน     จ านวน ๑ ราย 
  ๑๕. เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  จ านวน ๑ ราย 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 
๒. ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป (๕๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว ้  ๖๔๒,๐๐๐ 

บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งทัว่ไป  รวม    ๔   ราย  ดงัน้ี 
๑. พนกังานขบัรถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
๒. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๗- 
 
๓. คนงานทัว่ไป      จ านวน ๑ ราย 
๔. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง     จ านวน ๑ ราย 
๕. เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑ จ านวน ๑ ราย 



 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๔)  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง (๕๒๒๐๘๐๐)   ตั้งไว ้  ๔๔๔,๐๐๐ 

บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว 
ของพนกังานจา้งตามภารกิจ รวม ๑๑ ราย    ตั้งไว ้     ๒๖๔,๐๐๐ 

บาท  
๑.  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ     จ านวน  ๒ ราย 

  
๒. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง     จ านวน   ๑ ราย  
๓. ผูช่้วยนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   จ านวน   ๑ ราย 
๔. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน   ๑ ราย 
๕. ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน    จ านวน   ๑ ราย 
๖. คนงานตกแต่งสวน      จ านวน  ๑ ราย 

  
๗. เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า    จ านวน   ๑ ราย  
๘.คนงานประจ ารถน ้าอเนกประสงค ์   จ านวน   ๑ ราย 
๙. พนกังานขบัรถน ้าอเนกประสงค ์   จ านวน   ๑ ราย 
๑๐.พนกังานขบัรถขยะ     จ านวน   ๑ ราย 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 

 
 
 
 
 
 

-๒๘- 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว 
ของพนกังานจา้งทัว่ไป รวม  ๕ ราย       ตั้งไว ้      

๑๘๐,๐๐๐ บาท 
๑. พนกังานขบัรถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
๒. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน ๑ ราย 
๓. คนงานทัว่ไป      จ านวน ๑ ราย 
๔. ผูช่้วยธุรการ      จ านวน ๑ ราย 
๕. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง     จ านวน ๑ ราย 
๖. เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑ จ านวน ๑ ราย 

 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  เป็นรายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
หนงัสือส านกังาน กจ. , กท.  

และ ก.อบต.   ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘   ลงวนัท่ี  ๓๐ วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม   ๒๕๕๘    
ประกอบกบั 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑)  
๒. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)         รวม    

๕,๖๒๕,๘๐๐ บำท 
     ๒.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)        รวม         
๑๙๕,๐๐๐ บำท   

๒.๑.๑  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 



แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (๕๓๑๐๑๐๐)    จ านวน          
๖๕,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนประจ าต าบลทรายขาว (๕๓๑๐๑๐๐)        ตั้งไว ้         
๖๕,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนต าบล
ทรายขาว  
ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือไดรั้บค าสั่งใหป้ฏิบติังานจากผูอ้  านวยการศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนประจ าต าบลทรายขาว 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ 

อาสาสมคัร  ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๙- 
 

๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐)  ตั้งไว ้  
๕๐,๐๐๐ บาท  

       -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล 

ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้ง  
 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบติังาน นอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 
๐๐๑๑๑) 

๒.๑.๓ ค่าเช่าบา้น (๕๓๑๐๔๐๐)      ตั้งไว ้     
๘๐,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น หรือค่าเช่าซ้ือบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ

ขา้ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป  
๐๐๑๑๑) 
๒.๒ หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)               รวม   

๓,๘๓๐,๘๐๐ บำท  
       ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ (๕๓๒๐๑๐๐)           ตั้งไว ้ 
๒,๔๓๐,๘๐๐ บาท  

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าเขา้เล่มหนงัสือ หรือถ่ายส าเนาหนงัสือต่าง ๆ เช่น  ส าเนาหนงัสือ
การตรวจ ประเมินแผนพฒันา ฯลฯ       ตั้ง
ไว ้     ๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรายเดือนเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยกูชี้พ รวม ๙ ราย  
จ านวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๘,๑๐๐ บาท/คน/เดือน    ตั้งไว ้ 

๘๗๔,๘๐๐ บาท 
 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว  

๑๐๙๕     ลงวนัท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท  
๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔   

 ลงวนัท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้าย 



 ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ประกอบกบั
หนงัสือ   กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑)  
๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ เช่น การสูบส่ิงปฏิกูล  ตั้งไว ้     

๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

-๓๐- 
 

๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการก าจดัขยะ 
ท่ีเก็บในเขตต าบลทรายขาว      ตั้งไว ้   

๗๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๕) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานประจ าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นบุ่ง

คอ้ หมู่ท่ี ๑ 
และบา้นกุดตอเรือ หมู่ท่ี ๑๔ รวม ๒  ราย  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/ราย  ตั้งไว ้  

๒๑๖,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



๖) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง 
จ านวน ๑ ราย อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    ตั้งไว ้   

๑๐๘,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๗) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  
จ านวน ๒ ราย อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    ตั้งไว ้   

๒๑๖,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๘) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าจดัท าเวบ็ไซต ์อบต.ทรายขาว   ตั้งไว ้   

๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๘๔๒  
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 

๙) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานประจ ารถขยะ จ านวน ๒ ราย 
 อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    ตั้งไว ้    ๒๑๖,๐๐๐ 

บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



 ๑๐) โครงการจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง    ตั้งไว ้ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

-๓๑- 
 

 ๑๑)  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)    
 แผนชุมชน  การประชุม การจดัท าแผนระดบัต าบล    ตั้งไว ้ 

๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ (๕๓๒๐๒๐๐)  จ  านวน  

๔๐,๐๐๐ บาท  
๑) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของส่วนราชการ คณะกรรมการจากท่ี มาตรวจเยีย่ม 

คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งท่ีมาตรวจนิเทศงานต่าง ๆ  ตั้งไว ้    

๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 



  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมสภา สมยัสามญั และสมยัวสิามญั  ตั้งไว ้   
๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๒.๒.๓ ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ 

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (๕๓๒๐๓๐๐)              จ  านวน  
๙๖๐,๐๐๐ บาท 

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในราชการของคณะผูบ้ริหาร 
, สมาชิก 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้
รับการ ฝึกอบรมและสัมมนาโครงการต่าง ๆ     ตั้งไว ้    
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ 
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัที ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๑ ,  

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔  ลงวนัท่ี  ๑๐  
กรกฎาคม   ๒๕๖๓ ประกอบกบัหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/
ว  ๑๐๙๕  ลงวนัท่ี   

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดัตั้งจุดตรวจต าบลป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อุบติัเหตุทางถนนเทศกาลท่ีส าคญั ต่าง ๆ         ตั้ง
ไว ้   ๔๐,๐๐๐  บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 
๐๐๑๑๑) 

 

-๓๒- 
 

๓) เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประชาสัมพนัธ์กิจการงานต่าง ๆ ของ อบต.  ตั้งไว ้  
๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๘๔๒  

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 
๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้ง  หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ดินไปราชการต่าง ๆ  เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ฯ   ตั้ง
ไว ้     ๔๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๕) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือพวงมาลาและพวงมาลยัในพธีิการวนัส าคญัต่าง ๆ ตั้งไว ้ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๖) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้ 

๗๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๙  รายการท่ี  
๒ 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๗)  ค่าใชจ่้ายโครงการทรายขาวปลอดขยะ  จดัเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทศัน์ต าบล

ทรายขาว   ตามโครงการและยทุธศาสตร์ของจงัหวดัเลย     ตั้ง
ไว ้    ๑๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๘) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  จดัท าทาง

ลาดชนัข้ึน ท่ีท าการ อบต. ทรายขาว         ตั้ง
ไว ้    ๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๙)  โครงการสภาเด็กและเยาวชน       ตั้งไว ้    

๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 

-๓๓- 
 

  



๒.๒.๔ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (๕๓๒๐๔๐๐)              จ  านวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น รถยนต ์ จกัรยานยนต ์
โตะ๊ 

 เกา้อ้ี เคร่ืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ    ตั้งไว ้ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบกลอ้งวงจรปิด  CCTV  
 ท่ีช ารุดใชง้านไม่ได ้      ตั้งไว ้ 

๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓ หมวดค่ำวสัดุ (๕๓๓๐๐๐๐)              รวม       

๑,๒๔๐,๐๐๐ บำท  
๒.๓.๑ ประเภทค่าวสัดุส านกังาน (๕๓๓๐๑๐๐)           ตั้งไว ้       
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๑) ค่าวสัดุส านกังาน ส าหรับงานต่างๆ ในส านกังานปลดั อบต.    ตั้งไว ้       
๑๕๐,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในส านกังาน  เช่น  กระดาษ   แฟ้ม 
ปากกา   

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ   
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 
๐๐๑๑๑) 

๒) ค่าวสัดุส านกังาน ส าหรับงานกิจการสภา   ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในส านกังาน  เช่น  กระดาษ   แฟ้ม 
ปากกา  

หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓.๒ ประเภทค่าวสัดุงานบา้นงานครัว (๕๓๓๐๓๐๐)   ตั้งไว ้     

๕๐,๐๐๐ บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น แปรง ไมก้วาด ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 

-๓๔- 
๒.๓.๓ ประเภทค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (๕๓๓๐๘๐๐)   ตั้งไว ้ 

๗๐๐,๐๐๐ บาท  
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืน  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



๒.๓.๔ ประเภทค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕๓๓๑๑๐๐)    ตั้งไว ้   
๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าป้ายประกาศ หรือภาพประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่น ภาพการ
รณรงค ์

ลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓.๕ ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์   (๕๓๓๑๔๐๐)    ตั้งไว ้    
๘๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เช่น แผน่ดิสก ์โปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๒.๓.๖ ค่าวสัดุยานพาหนะขนส่ง (๕๓๓๐๗๐๐)    ตั้งไว ้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะขนส่ง กรณีการซ่อมยานพาหนะขนส่ง 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓.๗ ประเภทค่าวสัดุอ่ืน  (๕๓๓๒๐๐๐)               จ  านวน     

๓๐,๐๐๐ บาท 
         ๑) ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค      ตั้งไว ้     
๓๐,๐๐๐ บาท 



-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนท่ีมาติดต่อทางราชการรวมทั้ง
บุคลากร 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๔ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)     รวม     

๓๖๐,๐๐๐ บำท  
๒.๔.๑ ค่าไฟฟ้า  (๕๓๔๐๑๐๐)                   ตั้งไว ้   

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑) ค่าไฟฟ้าท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว ้  

๒๐๐,๐๐๐ บาท  
         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

-๓๕- 
 

๒.๔.๒ ค่าน ้าประปา   (๕๓๔๐๒๐๐)     ตั้งไว ้     
๖๐,๐๐๐ บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



๒.๔.๓ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (๕๓๔๐๓๐๐)   ตั้งไว ้   
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมในท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

๓. งบลงทุน  (๕๔๐๐๐๐๐)      รวม    
๒๓๒,๘๐๐ บำท 
     ๓.๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)     รวม    
๒๓๒,๘๐๐ บำท 
 ๓.๑.๑  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   (๕๔๑๐๑๐๐)     ตั้งไว้     
๑๑๘,๔๐๐ บำท 

  ๑) จดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโต๊ะเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต    ตั้งไว ้      
๕๑,๐๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต  ส าหรับรองนายก 
อบต. ๒ ราย   เลขานุการนายก  อบต., ปลดั อบต. , นกัทรัพยากรบุคคล  และ
นกัตรวจสอบภายใน   
  จ านวน  ๖ ตวั ๆ ละ ๘,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. เป็นโตะ๊เหล็ก  ทนทาน 
  ๒. ขนาด  ๑๕๔  ๗๘  ๗๕  เซนติเมตร 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๑ รายการท่ี 
๒๙ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



  ๒)  จดัซ้ือเกา้อ้ีวชิาการ                                                       ตั้งไว ้  
๒๘,๐๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือส าหรับประธานสภา , รองประธานสภา เลขานุการสภา , 
รองนายก อบต.   ๒ ราย  , เลขานุการนายก อบต., ปลดั อบต. , นกัทรัพยากรบุคคล  
, นกัตรวจสอบภายใน  ,   ผูช่้วยนกัทรัพยากรบุคคล จ านวน ๑๐ ตวั ๆ ละ ๒,๘๐๐ 
บาท  เป็นเงิน  ๒๘,๐๐๐ บาท 

  มีรายละเอียดคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

 ๑. ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๖๔  ๖๗  ๑๑๑ – ๑๒๑  เซนติเมตร 
 ๒.โครงสร้างตวัเกา้อ้ีเป็นโครงไมด้ดัข้ึนรูปทั้งพนกัพิงและท่ีนัง่ตวัพนกัพิงเป็น

ระบบ     Lumber Support  ท่ีออกแบบมาเพื่อพยงุหลงั ป้องกนัการปวด
เม่ือย  

 
 

-๓๖- 
 
 ๓. ตวัเกา้อ้ีบุดว้ยฟองน ้า หุม้ดว้ยหนงัเทียม 
 ๔. ท่ีเทา้แขนเป็นเหล็กชุบโครเม่ียมคดัข้ึนรูปขดัเงา  ๒  เส้น  ดา้นในเป็นหนงั

เทียม 
 ๕. ตวัเกา้อ้ีมีปุ่มปรับระดบัการโยก มีสปริงบงัคบัการโยก 
 ๖. แกนเกา้อ้ีปรับระดบัความสูง – ต ่า เป็นระบบ  Gas Lift 
 ๗. ขาเกา้อ้ีเป็น Aluminum Alloy ๕ แฉก 
 ๘. ตวัลอ้ท าจาก  Pu Heavy Duty 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๑ รายการท่ี 
๒๙ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 ๓) ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือน แบบกระจก  รวม ๒  หลงั   ตั้งไว ้  

๗,๐๐๐ บาท 



- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือน แบบกระจก จ านวน  ๒  หลงั ๆ ละ  
๓,๕๐๐ บาท   

ส าหรับงานงบประมาณ และงานกิจการสภา มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑. ขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๑.๘ X ๔๐.๖ X ๘๗.๘ ซม. 
 ๒. ผลิตดว้ยเหล็กหนาพิเศษ ๐.๖๐ มิลลิเมตร 
 ๓. แขง็แรงทนทาน 
 ๔. มีมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๒๑ รายการท่ี 
๓๐ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  ๔) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  ตั้งไว ้๓๒,๔๐๐ 

บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย ู จ  านวน ๑ เคร่ือง ส าหรับหอ้งกิจการสภา อบต.ทรายขาว 
มีคุณลกัษณะเฉพาะสังเขป ดงัน้ี 
๑.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากวา่ ๒๔,๐๐๐ บีทียู   
๒.เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 

บีทีย ู 
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟ้า

เบอร์ ๕ 
๔.ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเยน็และ

หน่วย     ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
 
 

-๓๗- 
 
๕.มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖.การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ้ ๓)นอกเหนือจากการ

พิจารณาดา้น          ราคาแลว้ เพื่อเป็นการประการพิจารณาจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ    



พลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๓.๑.๒  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ( ๕๔๑๑๖๐๐)    ตั้งไว้   
๒๙,๕๐๐ บำท 
 ๑)  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑  เคร่ือง   ตั้งไว ้ 
๒๒,๐๐๐ บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์   ส าหรับประมวลผล จ านวน  ๑  เคร่ือง 
ใชใ้นงาน การเจา้หนา้ท่ีมีคุณสมบติัพื้นฐาน  ดงัน้ี 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่นอ้ยกวา่  ๖  แกนหลกั  (๖ core) มีความเร็ว
สัญญาณ   นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่  ๓ GHz  และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้ง   ใชค้วามสามารถประมวลผลสูง  จ  านวน   ๑  
หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  รวม
ในระดบั     (Level)  เดียวกนั  มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๙  GB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือ
ดีกวา่  ดงัน้ี 
  ๑. เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัมีหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กวา่ ๒GB หรือ 
  ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics    Processing Unitท่ีสามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๒ GB หรือ  
  ๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ า
หลกัในการ   แสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกวา่   ๒  GB 
  - มีหน่วยความจ าหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR  ๔  หรือดีกวา่  มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๔  
GB 
  - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  ๑  TB  
หรือชนิด    Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  ๒๕๐  GB  จ านวน  
๑  หน่วย 



  - มี  DVD - RW หรือดีกวา่  จ  านวน  ๑  หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐  
Base-T  หรือ   ดีกวา่จ านวนไม่นอ้ยกวา่  ๑  ช่อง 
  - มีช่องเช่ือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ช่อง 
  - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๑๙  น้ิว  จ  านวน  ๑  หน่วย 
 
 

-๓๘- 
 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๐  รายการท่ี  
๒๘ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 
๐๐๑๑๑)  

๒)  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์ 
(Ink  Tank  Printer)         ตั้งไว ้ 

๗,๕๐๐ บาท    
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์   (Inkjet)  ใชใ้นงานเจา้หนา้ท่ี และงานการเกษตร จ านวน  ๑  เคร่ือง ๆ ละ 
๗,๕๐๐ บาท  
  มีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
  ๑.เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน
เคร่ืองเดียวกนั  
   ๒.เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ ์(Ink  Tank  Printer) จาก
โรงงาน ผูผ้ลิต 
   ๓.มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
  ๔.มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่นอ้ยกวา่  ๒๗ หนา้ต่อ
นาที (ppm)  
  หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)  



  ๕.มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่นอ้ยกวา่  ๑๕ หนา้ต่อนาที 
(ppm)  
  หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
   ๖.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
  ๗.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi หรือ ๖๐๐ x 
๑,๒๐๐ dpi 
   ๘.มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั  (Auto Document Feed) 
  ๙.สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า 
  ๑๐.สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ ๙๙ ส าเนา 
  ๑๑.สามารถยอ่และขยายได ้๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต ์
  ๑๒.มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ 
ช่อง  
   ๑๓.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ

ดีกวา่  

  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ ช่อง หรือสามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  

  (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได ้

   ๑๔.มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ แผน่ 
   ๑๕.สามารถใชไ้ดก้บั A๔ , Letter, Legal และ Custom  

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๐  รายการท่ี 
๒๙ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

-๓๙- 
 

  ๓.๑.๓  ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ( ๔๑๑๗๐๐)     ตั้งไว้    
๘๔,๙๐๐ บำท 



  ๑)  ค่าจดัซ้ือสายส่งน ้าดบัเพลิงยางไนไตร  /PVC  +  ขอ้ต่อสวมเร็ว  ๑.๕ x ๒๐  
เมตร      จ านวน  ๒ เส้น         ตั้ง
ไว ้  ๑๗,๕๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
  ๒)  ค่าจดัซ้ือเตียงเขน็ฉุกเฉินปรับนัง่ได ้ ประจ ารถกูชี้พ       ตั้งไว ้  
๓๓,๐๐๐ บาท 
       มีรายละเอียดดงัน้ี  

 -เตียงฉุกเฉิน  สามารถปรับเอน  นัง่ – นอนได ้
 -สามารถปรับระดบัความสูง / ต ่าได ้
 -สามารถปรับพนกัพิงศีรษะสูง/ต ่าได้ 
 -พนกัพิงเอนไดสู้งสุด ๘๕  องศา 
 -มีรวมกั้นเตียง  ๒  ขา้ง  และเขม็ขดัรัดตวัผูป่้วย   ๒ เส้น  ป้องกนัผูป่้วยตกเตียง 
 -สามารถปรับเตียงฉุกเฉินเป็นรถเขน็ได ้ แลว้ยงัพบัขารถเขน็เพื่อน าข้ึนทา้ยรถ ฃ
 (Ambulance)  ได ้
 -โครงสร้างรถเขน็ผลิตจาก  อลูมิเนียมอลัลอยย ์อยา่งดี 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
  ๓) เพื่อจดัซ้ือ  หวักะโหลกทองเหลือกนัน ้าไหลกลบั  ๓  น้ิว    
  พร้อมหางปลาไหลเหล็ก  ๓  น้ิว       ตั้งไว ้  
๓,๐๐๐  บาท 
  รายละเอียด 
  - ส าหรับใชต่้อกบัท่อดูดน ้าดบัเพลิง  เพื่อกรองผงหรือขยะไม่ใหเ้ขา้เคร่ืองสูบน ้า  
แบบมี   วาวลว์กนัน ้าไหลยอ้นกลบั  ประกอบดว้ย 
            -  หวักะโหลกทองเหลือง  แบบมีล้ินกนัน ้าไหลกลบั เกลียวในละเอียด (เกลียว
ประปา)     ขนาด   ๓  น้ิว 



  -  หางปลาไหลเหล็ก  เกลียวนอกละเอียด    ขนาด  ๓  น้ิว 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 
 
 

-๔๐- 
 

  ๔)  เพื่อจดัซ้ือประแจขนัขอ้ต่อท่อดูด  
  (Handle  Suction  Spanner  Wre nch)     ตั้งไว ้   
๑,๕๐๐  บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
  ๕)เพื่อจดัซ้ือกระบอกฉีดน ้ายาโฟม Low Expansion   ตั้งไว ้ 
๑๗,๙๐๐ บาท 
   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 -ใชก้บัน ้ายาโฟมประเภท AFFF,AFFF-AR และ FFFP 
 - เป็นกระบอกฉีดพร้อมระบบผสมน ้ายาโฟม 
 - ทางเขา้ขนาด ๒.๕ น้ิว แบบสวมเร็ว 
 - ปริมาณน ้าไม่ต ่ากวา่ ๒๒๐ ลิตร/นาที ท่ีแรงดนัน ้า ๗ บาร์ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 



  ๖) เพื่อจดัซ้ือน ้ายาดบัเพลิงโฟม ชนิด AFFF ๓%  
  ขนาด ๒๐ ลิตร ๓ แกลลอน      ตั้งไว ้ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๑- 
 
 

         ด้ำนบริหำรทัว่ไป  (๐๐๑๐๐) 
  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  (๐๐๑๑๐)  

งำนบริหำรงำนคลงั (๐๐๑๑๓)                รวม     
๔,๘๒๓,๙๐๐ บำท 
๑. งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐๐)                รวม    

๓,๕๘๒,๐๐๐ บำท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐๐)               รวม    

๒,๐๘๒,๐๐๐ บำท 



             ๑.๑.๑  เงินเดือนพนกังาน (๕๒๒๐๑๐๐)              ตั้งไว ้  
๒,๐๘๒,๐๐๐ บาท 
       ๑) ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล (๕๒๒๐๑๐๐)   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนกังานส่วนต าบล  รวม  ๖ ราย  ดงัน้ี 
๑.  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๒. หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  
๓. นกัวชิาการเงินและบญัชี  
๔. นกัวชิาการพสัดุ  
๕. นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้ 
๖. เจา้พนกังานพสัดุ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

๑.๑.๒ เงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบล (๕๒๒๐๓๐๐)  ตั้งไว ้  
๖๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบล (๕๒๒๐๓๐๐)   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก่  พนกังานส่วนต าบล  รวม  ๒ ราย  ดงัน้ี 
๑.  ผูอ้  านวยการกองคลงั  (ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินตน้)  
๒. หวัหนา้ฝ่ายการเงิน    (ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินตน้)  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

๑.๑.๓  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า (๕๒๒๐๕๐๐)     ตั้งไว ้ 
๒๙๐,๐๐๐ บาท 
๑) ประเภทเงินค่าจา้งประจ า  (๕๒๒๐๕๐๐)    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้งประจ า ใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ า  ไดแ้ก่ นกัวชิาการเงินและ

บญัชี 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 

๐๐๑๑๓) 
 
 

-๔๒- 
 

๑..๑.๔ ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง (๕๒๒๐๗๐๐)   ตั้งไว ้    ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 ๑) ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง (๕๒๒๐๗๐๐) 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ กองคลงั 
รวม ๕ ราย        เป็นเงิน   ๘๙๒,๐๐๐ 

บาท   
ไดแ้ก่ 
๑.  ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ     จ านวน  ๑ ราย 

  
๒. ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้   จ านวน  ๒ ราย  
๓. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน  ๑ ราย  
๔. ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี   จ านวน  ๑ ราย 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป รวม ๑ ราย      เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐  

บาท   
ไดแ้ก่  คนงานทัว่ไป 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

๑.๑.๕ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง  (๕๒๒๐๘๐๐)  ตั้งไว ้  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท  

๑) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง  (๕๒๒๐๘๐๐)  



-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ รวม  ๕ 
ราย  

ไดแ้ก่ 
๑.  ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ     จ านวน  ๑ ราย 

  
๒. ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้   จ านวน  ๒ ราย  
๓. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน  ๑ ราย  
๔. ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี   จ านวน  ๑ ราย 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งทัว่ไป รวม  ๑ ราย 
เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท ไดแ้ก่ คนงาน 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

 
 
 
 
 
 
 

-๔๓- 
 

 

๒. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)                 รวม    
๑,๑๘๒,๐๐๐ บำท     

๒.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)                 รวม       
๒๕๐,๐๐๐ บำท 

๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว ้     
๒๐,๐๐๐ บาท  

๑) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐) 



-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล 

ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้ง 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

๒.๑.๒  ประเภทค่าเช่าบา้น  (๕๓๑๐๔๐๐)      ตั้งไว ้   
๑๘๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) ค่าเช่าบา้น  (๕๓๑๐๔๐๐)  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น หรือ ค่าเช่าซ้ือบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ

ขา้ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 
๒.๑.๓  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๕๓๑๐๕๐๐)   ตั้งไว ้     

๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๕๓๑๐๕๐๐)        

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผูมี้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบั การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
๓)  

พ.ศ.๒๕๔๙ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๔๔- 

 
 

๒.๒ หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)      รวม     
๖๖๒,๐๐๐  บำท 
       ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  (๕๓๒๐๑๐๐)   ตั้งไว ้ 
๕๓๒,๐๐๐  บาท  

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของพนกังาน
ส่วนต าบล  

พนกังานจา้งและผูมี้สิทธิเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าว    ตั้งไว ้   
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

๒) เพื่อจ่ายค่าจา้งเหมาบริการผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ  จ  านวน ๑ ราย  
อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท     ตั้งไว ้  
๑๐๘,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 



๓) เพื่อจ่ายค่าจา้งเหมาบริการคนงานจดัเก็บค่าน ้าประปาและขยะมูลฝอย จ านวน 
๒ ราย  

อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท     ตั้งไว ้ 
๒๑๖,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔      

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

๓) เพื่อจ่ายค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง  จ  านวน ๑ ราย  
อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท     ตั้งไว ้  ๑๐๘,๐๐๐ 

บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

        (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

      ๒.๒.๒ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ  
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๕๓๒๐๓๐๐)                      ตั้งไว ้    

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของของพนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้ง 
  และผูมี้สิทธิเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าว เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ฯลฯ  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลงั 
๐๐๑๑๓) 

 
 
 
 



-๔๕- 
 

 

๒.๒.๓  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)    ตั้งไว ้    
๓๐,๐๐๐ บาท 
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑต่์างๆ   

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

๒.๓ หมวดค่ำวสัดุ (๕๓๓๐๐๐๐)       รวม  
๒๕๐,๐๐๐ บำท 

      ๒.๓.๑ ประเภทค่าวสัดุส านกังาน  (๕๓๓๐๑๐๐)    ตั้งไว ้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๑) ค่าวสัดุส านกังาน  (๕๓๓๐๑๐๐)    ตั้งไว ้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น  กระดาษแฟ้ม   ปากกา  อุปกรณ์  
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

๒.๓.๒ ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (๕๓๓๑๔๐๐)    ตั้งไว ้    
๖๐,๐๐๐ บาท  

๑) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (๕๓๓๑๔๐๐)     ตั้งไว ้    
๖๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์โปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

๒.๓.๓ ประเภทค่าวสัดุอ่ืน (๕๓๓๒๐๐๐)     ตั้งไว ้    
๔๐,๐๐๐ บาท 

๑) ค่าวสัดุอ่ืน (๕๓๓๒๐๐๐)     ตั้งไว ้    
๔๐,๐๐๐ บาท 

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและแบบพิมพต่์างๆ     
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

๒.๔ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)      รวม     
๒๐,๐๐๐ บำท  

 ๑)  ค่าบริการไปรษณีย ์(๕๓๔๐๔๐๐)    ตั้งไว ้   
๒๐,๐๐๐ บาท  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ และค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรในการส่งประกาศต่าง 
ๆ  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

คลงั ๐๐๑๑๓) 
 
 
-๔๖- 

 
 

๓. งบลงทุน  (๕๔๐๐๐๐๐)      รวม   
๕๙,๙๐๐ บำท 
     ๓.๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)     รวม   
๕๙,๙๐๐ บำท 



 ๓.๑.๑ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๕๔๑๐๑๐๐)     ตั้งไว ้ 
๔๒,๕๐๐ บาท 

  ๑) จดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโต๊ะเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต    ตั้งไว ้    
๘,๕๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต  ส าหรับเจา้
พนกังานพสัดุ   
  จ านวน  ๑ ตวั ๆ ละ ๘,๕๐๐  บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. เป็นโตะ๊เหล็ก  ทนทาน 
  ๒. ขนาด  ๑๕๔  ๗๘  ๗๕  เซนติเมตร 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๑ รายการท่ี 
๒๙ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  ๒) จดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต    ตั้งไว ้   
๑๖,๐๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต  ส าหรับผูช่้วยเจา้
พนกังาน   จดัเก็บรายได ้  จ  านวน  ๒ ตวั ๆ ละ ๘,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
ดงัน้ี   
  ๑. เป็นโตะ๊เหล็ก  ทนทาน 
  ๒. ขนาด  ๑๒๓  ๖๗  ๗๕.  เซนติเมตร 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๒๑ รายการท่ี 
๒๙ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  ๓) ตูเ้หล็ก แบบ  ๒ บาน  จ านวน  ๒ หลงั     ตั้งไว ้ 
๑๑,๐๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ ๒ บาน  จ  านวน  ๒ หลงั ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท   
  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
   ๑. มีมือจบัขนาดบิด 
   ๒. มีแผน่ชั้นปรับระดบั  ๓  ช้ิน 
   ๓. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 



ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๒๑  รายการท่ี 
๒๘ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

 
 

 
 
-๔๗- 

 

 ๔) ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือน แบบกระจก  รวม ๒  หลงั   ตั้งไว ้  
๗,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือน แบบกระจก จ านวน  ๒  หลงั ๆ ละ  
๓,๕๐๐ บาท   

มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑. ขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๑.๘ X ๔๐.๖ X ๘๗.๘ ซม. 
 ๒. ผลิตดว้ยเหล็กหนาพิเศษ ๐.๖๐ มิลลิเมตร 
 ๓. แขง็แรงทนทาน 
 ๔. มีมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๒๑ รายการท่ี 
๓๐ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
        (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 
 ๓.๑.๒  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ( ๕๔๑๑๖๐๐)    ตั้งไว้     
๑๗,๔๐๐ บำท 
  ๑) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด ๑ KVA  ราคาเคร่ืองละ  ๕,๘๐๐  บาท   
  จ านวน  ๓  เคร่ือง ส าหรับงานพสัดุ,การเงิน,ธุรการ  เป็นเป็น  ๑๗,๔๐๐  บาท 
     มีคุณลกัษณะพืน้ฐำน ดังนี้ 



  มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่  ๑ KVA (๖๐๐  Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได ้
  ไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  นาที 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๑๕  รายการท่ี 
๖ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลงั ๐๐๑๑๓) 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

    -๔๘- 
 

    ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
แผนงำนกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๐) 

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศึกษำ (๐๐๒๑๑)              รวม    
๓,๙๐๖,๒๔๐ บำท 

๑. งบด ำเนินงำน  (๕๓๐๐๐๐๐)                 รวม   
๑,๙๒๕,๖๔๐ บำท 

       ๑.๑ หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)                 รวม     
๕๕๓,๐๐๐  บำท 



๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ (๕๓๒๐๑๐๐)               จ  านวน     
๕๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของครู ผูดู้แลเด็กใหไ้ปรับ
การฝึกอบรม 
สัมมนาโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของงานการศึกษา  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  
  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 

๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ   
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๕๓๒๐๓๐๐)          ตั้งไว ้  

๕๐๓,๐๐๐ บาท   
        ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผูดู้แลเด็ก  ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
๒)  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพของครู     ตั้งไว ้   

๓๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเชิงปฎิบติัการ      ตั้งไว ้  

๓๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



     ((ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 

 
 
 
    -๔๙- 
 
๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการหนูนอ้ยฟันสวย      ตั้งไว ้  

๓๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 ๕) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (รายหวั) 
 จ านวน  ๑๐๐  คน  ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี    ตั้งไว ้  

๑๗๐,๐๐๐ บาท   
๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน   ๑๐ คน  เป็นเงิน 

๑๗,๐๐๐ บาท     
๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน

 ๓๔,๐๐๐ บาท   
๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน

 ๓๔,๐๐๐ บาท      
๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน เป็นเงิน

 ๔๐,๘๐๐ บาท      
๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน   ๑๙ คน  เป็นเงิน

 ๓๒,๓๐๐ บาท     
๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน     ๗ คน เป็นเงิน   

๑๑,๙๐๐ บาท    
         เงินสนบัสนุนจดัการเรียนการสอน สามารถถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืน ตามยอดจริง

ของนกัเรียน 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 

 ๖) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา 
 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  ๑๐๐  คน  ๆ ละ ๒๐๐ บาท/ปี ตั้งไว ้   

๒๐,๐๐๐ บาท      ๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน    ๑๐ 
คน  เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท     

๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน   ๒๐ คน เป็นเงิน   
๒,๐๐๐ บาท      

๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน   ๒๐ คน เป็นเงิน   
๔,๐๐๐ บาท       

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน เป็นเงิน   
๔,๐๐๐ บาท    

๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน   ๑๙ คน  เป็นเงิน  
๔,๘๐๐ บาท     

๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน     ๗ คน เป็นเงิน   
๑,๔๐๐ บาท    

   เงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา สามารถถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืน ตามยอดจริง
ของนกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 
  -๕๐- 
 

 ๗) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 



 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  ๑๐๐  คน  ๆ ละ ๒๐๐ บาท/ปี ตั้งไว ้    
๒๐,๐๐๐ บาท      ๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน  ๑๐ 
คน  เป็นเงิน   ๒,๐๐๐ บาท     

๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน  ๒๐ คน เป็นเงิน    
๔,๐๐๐ บาท      

๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน  ๒๐ คน เป็นเงิน    
๔,๐๐๐ บาท      

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน เป็นเงิน    
๔,๘๐๐ บาท    

๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน   ๑๙ คน  เป็นเงิน    
๓,๘๐๐ บาท     

๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน     ๗ คน เป็นเงิน     
๑,๔๐๐ บาท    

 เงินสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสามารถถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืน ตามยอดจริง
ของนกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 ๘) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  
 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  ๑๐๐  คน  ๆ ละ ๓๐๐ บาท/ปี ตั้งไว ้    

๓๐,๐๐๐ บาท      ๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน  ๑๐ 
คน เป็นเงิน   ๓,๐๐๐ บาท       

๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน  ๒๐ คน เป็นเงิน    
๖,๐๐๐ บาท      

๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน  ๒๐ คน เป็นเงิน     
๖,๐๐๐ บาท      

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน เป็นเงิน    
๗,๒๐๐ บาท    

๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน  ๑๙ คน  เป็นเงิน    
๕,๗๐๐ บาท     



๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน  ๗ คน    เป็นเงิน    
๒,๑๐๐ บาท   

เงินสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนสามารถถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืน ตามยอดจริงของ
นกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 
  -๕๑- 
 

 ๙) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  ๑๐๐  คน  ๆ ละ ๔๓๐ บาท/ปี ตั้งไว ้    

๔๓,๐๐๐ บาท      ๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน  ๑๐ 
คน  เป็นเงิน    ๔,๓๐๐ บาท     

๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน    
๘,๖๐๐ บาท     

๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน    
๘,๖๐๐ บาท    

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน เป็นเงิน
 ๑๐,๓๒๐ บาท    

๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน  ๑๙ คน  เป็นเงิน   
๘,๑๗๐ บาท     

๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน  ๗ คน   เป็นเงิน   
๓,๐๑๐  บาท    



 เงินสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนสามารถถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืน ตามยอดจริงของ
นกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
๑๐) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของครู  ผูดู้แลเด็กหรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต 
ใหไ้ปรับการฝึกอบรมสัมมนาโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นค่าเบ้ียเล้ียง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ฯ       ตั้งไว ้  
๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 ๑๑) ค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก     ตั้งไว ้  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑.เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  ไดร่ื้นเริง  สนุกสนานในวนัเด็กแห่งชาติ 
 ๒.เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้เด็กไดมี้ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาท่ีดี มีความ

พร้อม 
เหมาะสมตามวยัสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ๓.เพื่อใหเ้ด็กไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในวนัเด็กแห่งชาติ  และรู้บทบาท

หนา้ท่ี 
ของเด็กท่ีดี 
 
 
 
 
 



    -๕๒- 
 
 ๔.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผูป้กครอง ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยการเบิกจ่าย

ค่าใชจ่้าย 
ในการจดังานการจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ

องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 

๑๒) ค่าใชจ่้ายตามโครงการหนูนอ้ยฟันสวย  ตั้งไว ้       ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
 มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑.ส่งเสริมใหจ้ดัท าโครงการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารกลางวนัของ
เด็ก 
 ๒.เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน 
 ๓.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม การเรียนรู้ของเด็กร่วมกบัเพื่อน 
 ๔.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันท่ีแขง็แรง 
 ๕.เพื่อให้เด็กดูแลสุขภาพของตวัเอง 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 

๑.๒ หมวดค่ำวสัดุ  (๕๓๓๐๐๐๐)                รวม  
๑,๓๗๒,๖๔๐ บำท  

๑.๒.๑ ประเภทค่าวสัดุส านกังาน  (๕๓๓๐๑๐๐)    ตั้งไว ้    
๕๐,๐๐๐ บาท 



๑) ค่าวสัดุส านกังาน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   ตั้งไว ้    
๕๐,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในส านกังาน  เช่น  กระดาษ   แฟ้ม 
ปากกา  

หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ ฯลฯ  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑)] 
 
 
 
 
 
 
  -๕๓- 
 

๑.๒.๒ ประเภทค่าวสัดุงานบา้นงานครัว   (๕๓๓๐๓๐๐)  ตั้งไว ้  ๙๕๒,๖๔๐ 
บาท 
        ๑) ค่าอาหารเสริม (นม) ยเูอชที  โรงเรียนส าหรับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตต าบล
ทรายขาว 

โดยใชย้อดเด็กนกัเรียน ณ วนัท่ี ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ รวม   ๔๕๘ คน ๆ ละ ๘ บาท/
กล่อง 

จ านวน ๒๖๐ วนั  เป็นเงิน  ๙๕๒,๖๔๐ บาท 
รายละเอียดดงัน้ี 

       ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นบุ่งคอ้ 
ระดบัอนุบาล  

ป. ๑ – ป.๖  รวม  ๑๕ คน  เป็นเงิน ๓๑,๒๐๐ บาท   
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ยเูอชที ส าหรับโรงเรียนบา้นชุมชนบา้น

ทรายขาว  
ระดบัอนุบาล ป. ๑ – ป. ๖ รวม ๑๕๔ คน  เป็นเงิน ๓๒๐,๓๒๐ บาท   



๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นกกซอ้  
ระดบัอนุบาล  ป.๑ – ป. ๖ รวม ๔๐ คน  เป็นเงิน    ๘๓,๒๐๐ บาท   
๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นนาววั

โพนงาม 
ระดบัอนุบาล  ป.๑ – ป. ๖ รวม ๑๔๓ คน  เป็นเงิน ๒๙๗,๔๔๐ บาท   
๕. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นเหวอ่ฟาก

หว้ย 
กุดตอเรือ ระดบัอนุบาล ป.๑ – ป. ๖ รวม ๔๘ คน  เป็นเงิน ๙๙,๘๔๐ บาท   
๖. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นโพนทอง  
ระดบัอนุบาล  ป.๑ – ป. ๖ รวม ๓๓ คน  เป็นเงิน ๖๘,๖๔๐ บาท   
๗. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที ส าหรับโรงเรียนบา้นน ้าคอ้ 
ระดบัอนุบาล  ป.๑ – ป. ๖ รวม ๒๕ คน  เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท   

 เงินค่าอาหารเสริม (นม) ย.ู เอช.ที สามารถถวัเฉล่ียใหก้บัโรงเรียนอ่ืนตามยอดจริง
ของนกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๑๑๐ 
ลงวนัท่ี  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เงินค่าอาหารเสริม (นม) สามารถถวัเฉล่ียใหก้บัโรงเรียนอ่ืนตามยอดจริงของ

นกัเรียน 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -๕๔- 
 

๑.๒.๓ ประเภทค่าวสัดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน 



และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก (๕๓๓๑๕๐๐)    ตั้งไว ้  ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ฯ ใหแ้ก่เด็กก่อนวยัเรียนและเด็กยากไร้  
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   รวม  ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดงัน้ี 
๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม จ านวน ๑๐ คน เป็นเงิน  

๑๐,๐๐๐ บาท    
๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี จ  านวน ๒๐ คน    เป็นเงิน

 ๒๐,๐๐๐ บาท   
๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้ จ  านวน ๒๐ คน    เป็นเงิน

 ๒๐,๐๐๐ บาท   
๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง จ านวน ๒๔ คน   เป็นเงิน

 ๒๔,๐๐๐ บาท   
๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว จ านวน ๑๙ คน   เป็นเงิน   

๑๙,๐๐๐ บาท   
๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้ จ  านวน ๗  คน    เป็นเงิน     

๗,๐๐๐ บาท   
ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ฯ ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียนและเด็กยากไร้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สามารถ 
ถวัเฉล่ียใหก้บั ศพด.อ่ืนตามยอดจริงของนกัเรียน 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

   งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑)  
๑.๒.๔ ประเภทค่าวสัดุอ่ืน (๕๓๓๒๐๐๐)    ตั้งไว ้  ๒๗๐,๐๐๐  

บาท  
         ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือฟลูออไรดช์นิดเม็ดส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน          เป็นเงิน  
๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  



  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑)  
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กก่อนวยัเรียน ศพด.ทรายขาว เป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

   งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑)   
 ๓.เพื่อจดัซ้ือวสัดุท่ีนอนส าหรับเด็กเล็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก                เป็นเงิน   

๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

   งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 

     -๕๕- 
 
 ๒. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐๐)            รวม     
๑,๙๒๓,๖๐๐ บำท 
        ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐๐)          รวม     
๑,๙๒๓,๖๐๐ บำท 
            ๒.๑.๑ เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๕๖๑๐๒๐๐)         รวม     
๑,๙๒๓,๖๐๐ บำท 
         ๑) ค่าอุดหนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตต าบลทรายขาว          ตั้งไว ้ 
๑,๙๒๓,๖๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต
ต าบล 

ทรายขาว คนละ ๒๑ บาท/วนั รวม ๒๐๐ วนั จ านวน ๗ โรงเรียน รวม   ๔๕๘ คน 
ดงัน้ี 



๑. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นบุ่งคอ้       จ  านวน     
๑๕ ราย 
๒. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนบา้นทรายขาว      จ  านวน  

๑๕๔ ราย  
๓. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นกกซอ้      จ  านวน     

๔๐ ราย  
๔. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นนาววัโพนงาม      จ  านวน  

๑๔๓ ราย  
๕. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นเหวอ่ฟากห้วยกุดตอเรือ จ านวน   

๔๘ ราย  
๖. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นโพนทอง      จ  านวน    
๓๓ ราย 
๗. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นน ้าคอ้       จ  านวน   

๒๕ ราย  
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั สามารถถวัเฉล่ียใหก้บัโรงเรียนอ่ืนตามยอดจริงของ

นกัเรียน 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
๓. งบลงทุน  (๕๔๐๐๐๐๐)        รวม  

๕๗,๐๐๐ บำท     
     ๓.๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)       รวม  
๕๗,๐๐๐ บำท     

๓.๑.๑  ครุภณัฑส์ านกังาน  ( ๕๔๑๐๑๐๐)      ตั้งไว ้ 
๔๒,๐๐๐ บาท 

  ๑)  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด  ๑๓,๐๐๐  BTU ใหก้บั ศพด.วดั
โนนภูฝาง       จ านวน  ๒  เคร่ือง ๆ ละ  ๒๑,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐  
บาท 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 
 
 
  -๕๖- 
 

๓.๑.๒  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ( ๕๔๑๑๖๐๐)     ตั้งไว ้ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๑) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink  
Tank  Printer)   
  ส าหรับงานการศึกษา จ านวน  ๑  เคร่ือง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทรายขาว 
จ านวน ๑ เคร่ือง 
  รวม ๒ เคร่ือง  ๆ  ละ  ๗,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Inkjet) 
     มีคุณลกัษณะพืน้ฐำน ดังนี้ 

  ๑. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner, และ FAX   
  
  ถ่ายในเคร่ืองเดียวกนั 
  ๒. เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ ์(Ink  Tank  Printer) จาก
โรงงานผูผ้ลิต 
  ๓. มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่  ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐  dpi 
  ๔. มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่นอ้ยกวา่ ๒๗ หนา้ต่อ
นาที (ppm)  
  หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm) 



  ๕. มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ หนา้ต่อนาที 
(ppm)  
  หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
  ๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
  ๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐  ๖๐๐ หรือ ๖๐๐  
๑,๒๐๐ dpi 
  ๘. มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) 
  ๙. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า 
  ๑๐. สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่  ๙๙ ส าเนา 
  ๑๑. สามารถยอ่ขยายได ้๒๕ ถึง ๔๐๐  เปอร์เซ็นต ์
  ๑๒. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ 
ช่อง 
  ๑๓. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T 
หรือดีกวา่   จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑ ช่อง หรือสามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi  
  (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g ,n) ได ้
  ๑๔. มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่  ๑๐๐ แผน่ 
  ๑๕. สามารถใชไ้ดก้บั A๔ ,Letter, Legal และ Custom 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๑๕  รายการท่ี  
๖ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐  

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๐๐๒๑๑) 
 
 
 
 
 

         -๕๗- 
 

      ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
          แผนงำนกำรศึกษำ  (๐๐๒๑๐) 

รำยจ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศึกษำ (๐๐๒๑๑)   รวม    ๔,๔๔๒,๐๐๐ 
บำท 

๑. งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐๐)      รวม     ๓,๓๙๔,๐๐๐ 
บำท 

๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐๐)   รวม     ๓,๓๙๔,๐๐๐ 
บำท 

๑) เงินวทิยฐานะ (๕๒๒๐๔๐๐)     ตั้งไว ้     ๒๙๔,๐๐๐ 
บาท    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยฐานะพนกังานครู ( อนัดบั คศ.๒ ) จ านวน ๗ ราย 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒)  เงินเดือนพนกังานถ่ายโอน  (๕๒๒๑๐๐๐)   ตั้งไว ้  ๓,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท    
๑. ประเภทเงินเดือนพนกังานครู  (๕๒๒๑๐๐๐) รวม ๗ ราย ตั้งไว ้   ๑,๙๐๐,๐๐๐ 

บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนกังานครู   รวม ๗ ราย  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒. ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ (๕๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว ้  ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจต าแหน่งผูดู้แลเด็ก ศพด. 
รวม ๗ ราย  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 
๐๐๑๑๑) 

๒. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)        รวม  ๑,๐๔๘,๐๐๐ 
บำท 
     ๒.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)       รวม      ๑๔๐,๐๐๐ 
บำท  

๒.๑.๑ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕๓๑๐๕๐๐)     ตั้งไว ้    ๑๔๐,๐๐๐ 
บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  พนกังานครู  
  

รวมทั้งผูมี้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยเงินสวสัดิการ

เก่ียวกบั การศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
๓)  

พ.ศ.๒๕๔๙ 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 

 
     -๕๘- 
 
๒.๒  หมวดค่ำใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐๐)            รวม    

๔๙๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๒.๑  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ 

   ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (๕๓๒๐๓๐๐)    ตั้งไว ้  
๔๙๐,๐๐๐ บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอาหารกลางวนัเด็กก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(๕๓๓๐๕๐๐) 

 รวม  ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท /วนั  จ  านวน ๒๔๕ วนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม  จ านวน   ๑๐ คน เป็นเงิน    

๔๙,๐๐๐ บาท    



๒. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี   จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน    
๙๘,๐๐๐ บาท    

๓. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้    จ านวน  ๒๐ คน  เป็นเงิน    
๙๘,๐๐๐ บาท      

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง    จ านวน  ๒๔ คน  เป็นเงิน 
๑๑๗,๖๐๐ บาท    

๕. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว    จ านวน   ๑๙ คน   เป็นเงิน    
๙๓,๑๐๐ บาท    

๖. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้     จ านวน     ๗ คน  เป็นเงิน   
๓๔,๓๐๐ บาท    

  ค่าวสัดุอาหารกลางวนัเด็กก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถวัเฉล่ียตามยอดจริงของ
นกัเรียน 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
     (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา ๐๐๒๑๑)  
 

๒.๓ หมวดค่ำวสัดุ  (๕๓๓๐๐๐๐)       รวม      
๒๐๘,๐๐๐ บำท  

 ๒.๓.๑ วสัดุงานบา้นงานครัว   (๕๓๓๐๓๐๐)    ตั้งไว ้   
๒๐๘,๐๐๐ บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ยเูอชที  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลทรายขาว  ทั้ง 
๖ ศูนย ์ 

รวม ๑๐๐  คน ๆ ละ ๘ บาท/คน/วนั จ านวน  ๒๖๐ วนั  ตั้งไว ้ ๒๐๘,๐๐๐ 
บาท   

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที  ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนสวา่งพฒันาราม จ านวน ๑๐ คน   เป็นเงิน    

๒๐,๘๐๐ บาท    
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัตะนาวศรี  จ  านวน ๒๐ คน     เป็นเงิน   

๔๑,๖๐๐ บาท    



๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัยอดแกว้   จ  านวน ๒๐ คน  เป็นเงิน   

๔๑,๖๐๐ บาท    
๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัโนนภูฝาง  จ  านวน ๒๔ คน เป็นเงิน 

๔๙,๒๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
      -๕๙- 
 
๕. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทรายขาว จ านวน ๑๙ คน    เป็นเงิน  

๓๙,๕๒๐ บาท    
๖. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ย.ู เอช.ที ให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบุ่งคอ้  จ  านวน ๗ คน    เป็นเงิน  

๑๔,๕๖๐ บาท    
เงินค่าอาหารเสริม (นม) ย.ู เอช.ที ถวัเฉล่ียตามยอดจริงของนกัเรียน  
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
     (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา ๐๐๒๑๑)  

      
๒.๓ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)     รวม       

๒๑๐,๐๐๐ บำท  
๒.๓.๑ ค่าไฟฟ้า  (๕๓๔๐๑๐๐)                   ตั้งไว ้  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๑) ค่าไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       ตั้งไว ้    
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓.๒ ค่าน ้าประปา   (๕๓๔๐๒๐๐)     ตั้งไว ้     

๖๐,๐๐๐ บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
๒.๓.๓ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (๕๓๔๐๓๐๐)   ตั้งไว ้   

๕๐,๐๐๐ บาท  
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 
 

 
 

 
 



-๖๐- 
 

    ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
              แผนงำนสำธำรณสุข  (๐๐๒๒๐) 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (๐๐๒๒๓)    รวม        
๙๐๖,๖๐๐ บำท 

๑. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)      รวม     
๔๘๙,๘๐๐ บำท 
     ๑.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)     รวม       
๑๒๐,๐๐๐ บำท  

๑.๑.๑  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (๕๓๑๐๑๐๐)               จ านวน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๑) ประเภทค่าตอบแทน  ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปใหแ้ก่

อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง (๕๓๑๐๑๐๐)
 ตั้งไว ้   ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปใหแ้ก่อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถ่ิน  
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ในเขตต าบลทรายขาว 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/ว 
๖๒๙๐   
ลงวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  

๐๘๑๙.๒/ว  ๒๓๑๘  ลงวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 

       ๑.๒ หมวดค่ำวสัดุ (๕๓๓๐๐๐๐)      รวม       
๓๖๙,๘๐๐ บำท 
       ๑.๒.๑ ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์(๕๓๓๐๙๐๐)  จ านวน  
๓๖๙,๘๐๐ บาท   

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบริการสาธารณสุข ในการป้องกนั 
 และก าจดัโรคท่ีเกิดจากยงุ     ตั้งไว ้   

๒๘๙,๘๐๐ บาท 



๑. ทรายทีมีฟอส ๑%  ( ทรายก าจดัลูกน ้า ) ขนาดซองละ ๒๐ กรัม  บรรจุ  ๑,๒๕๐ 
ซอง/ลงั ๆ  
 ละ ๓,๕๐๐ บาท  จ านวน ๓๐ ลงั  เป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

๒. สารก าจดัยงุ  ไดแ้ก่   สาร Detamethrin  ๒.๕ %  จ านวน ๑๕๔ ลิตร  ๆ   ละ    
๑,๒๐๐ บาท 
 เป็นเงิน  ๑๘๔,๘๐๐ บาท 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๕  รายการท่ี  
๑ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙    

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
           (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐  
        งานบริการสาธารณสุขฯ ๐๐๒๒๓) 
 
 
 
 
 
 

-๖๑- 
 
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุทางการแพทย ์      ตั้งไว ้   

๓๐,๐๐๐  บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙    

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 
๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเวชภณัฑก์ารพยาบาล ส าหรับงานกูชี้พ  
    และใชใ้นท่ีท าการ อบต.ทรายขาว     ตั้งไว ้    
๕๐,๐๐๐ บาท 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙    

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน

ทัว่ไป ๐๐๑๑๑) 
 

 

๒. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐๐)      รวม      
๔๐๐,๐๐๐ บำท 
       ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐๐)     รวม      
๔๐๐,๐๐๐ บำท 

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนเอกชน  (๕๖๑๐๓๐๐)     ตั้งไว ้   
๔๐๐,๐๐๐ บาท  
             - ค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้นตาม
แนวพระราช 
 ด าริ ดา้นสาธารณสุข  รวม  ๒๐ หมู่บา้น  ๆ  ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  ตั้งไว ้   
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำนตำม
แนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนบุ่งค้อ  หมู่ที ่ ๑  จ ำนวน ๓ โครงกำร           ตั้งไว้        
๒๐,๐๐๐ บำท   ดังนี ้
  ๑.๑ โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one   
 ( ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน /  หมู่บา้น )     เป็นเงิน    
๖,๘๕๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นบุ่งคอ้ หมู่ท่ี ๑ ตามโครงการ
พฒันาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท              เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน    
๒,๐๔๐ บาท 



  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 
  ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  ×   stand  (ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม.)  ๔ ผนื ๆ ละ   ๔๕๐ 
บาท 
           เป็นเงิน     
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 

-๖๒- 
 

  ๑.๒ โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน   
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นบุ่งคอ้ หมู่ท่ี ๑ ตามโครงการ
พฒันาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน   เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท  ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน      เป็น
เงิน   ๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท  เป็นเงิน   
๑,๒๕๐ บาท 
  ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท    เป็นเงิน  
๑,๒๐๐  บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 



   ๑.๓ โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน   
๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นบุ่งคอ้ หมู่ท่ี ๑ ตามโครงการ
พฒันาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ( บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์ )   ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท  
     จ  านวน ๓๐ คน       เป็นเงิน  
๓,๐๐๐  บาท  

  ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ( ขนาด ๑.๒ × ๒.๕ ม. )  
     จ  านวน  ๑ ป้าย         เป็นเงิน     
๔๐๐  บาท 
  ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน  
๓,๐๐๐  บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน     
๒๕๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๓- 
 

 



  ๒. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนทรำยขำวนอก  หมู่ที ่ ๒  จ ำนวน ๓ โครงกำร  
ตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐ บำท  ดังนี ้
  ๒.๑ โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one   
 ( ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน / หมู่บา้น )     เป็นเงิน     
๖,๘๕๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวนอก หมู่ท่ี ๒ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน    
๒,๐๔๐ บาท 
  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 
  ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  ×   stand (ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ  ๔๕๐ 
บาท 
           เป็นเงิน    
๒,๑๖๐ บาท 
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๒.๒ โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน    
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวนอก หมู่ท่ี ๒ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จ  
 พระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 



  ๑. ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท  
 ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน     เป็นเงิน    
๒,๕๐๐ บาท 
 ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน        
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท  เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท 
  ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน    
๑,๒๐๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๔- 
 

 

   ๒.๓ โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน    
๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวนอก หมู่ท่ี ๒ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน      



          เป็นเงิน     
๓,๐๐๐ บาท  
  ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด ๑.๒×๒.๕ ม.) จ  านวน  ๑ ป้าย  
          เป็นเงิน        
๔๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน     
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน       
๒๕๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
  ๓. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว  
 พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโพนงำม  หมู่ที ่ ๓  จ ำนวน ๓ โครงกำร     ตั้งไว้      
๒๐,๐๐๐ บำท  ดังนี ้
  ๓.๑ โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด T be number one   
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/ หมู่บา้น)     เป็นเงิน    
๖,๘๕๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงาม หมู่ท่ี ๓ ตาม
โครงการพฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของ
สมเด็จ 
 พระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน   
๒,๐๔๐ บาท 
  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 



  ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  ×   stand (ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ  ๔๕๐ 
บาท 
           เป็นเงิน   
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
 
 
 

-๖๕- 
 

 

  ๓.๒ โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน     
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงาม หมู่ท่ี ๓ ตาม
โครงการพฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของ
สมเด็จพระกนิษฐา 
 ธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท               ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน    
  เป็นเงิน   ๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย    เป็นเงิน        
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท   เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท 
  ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท    เป็นเงิน     
๑,๒๐๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 



  ๓.๓ โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน    
๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงาม หมู่ท่ี ๓ ตาม
โครงการพฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของ
สมเด็จ 
 พระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน        
 เป็นเงิน   ๓,๐๐๐ บาท  
  ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด ๑.๒×๒.๕ ม.) จ  านวน  ๑ ป้าย  
 เป็นเงิน      ๔๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน    
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน      
๒๕๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๖- 
 



  ๔. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนกกซ้อ  หมู่ที ่ ๔  จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้ง
ไว้    ๒๐,๐๐๐ บำท  ดังนี ้
  ๔.๑ โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one   
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน
 ๖,๘๕๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้ หมู่ท่ี ๔ ตามโครงการ
พฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐา 
 ธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน    
๒,๐๔๐ บาท 
  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 
 ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  ×   stand ( ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม. ) ๔ ผนื ๆ ละ  ๔๕๐ 
บาท 
           เป็นเงิน     
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๔.๒ โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน    
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้ หมู่ท่ี ๔ ตามโครงการ
พฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน    



๑,๒๕๐ บาท  ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน     เป็น
เงิน     ๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย    เป็นเงิน        
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท   เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท 
  ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท    เป็นเงิน     
๑,๒๐๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๗- 
 

  ๔.๓ ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      
 เป็นเงิน ๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้ หมู่ท่ี ๔ ตามโครงการ
พฒันาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน       
          เป็นเงิน   
๓,๐๐๐ บาท  
 ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด ๑.๒×๒.๕ ม.) จ  านวน  ๑ ป้าย  



          เป็นเงิน      
๔๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน   
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน      
๒๕๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๕. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนทรำยขำวใน  หมู่ที ่ ๕  จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้ง
ไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท  ดังนี ้
  ๕.๑โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one   
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)    เป็นเงิน    ๖,๘๕๐ 
บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวใน หมู่ท่ี  ๕ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน    
๒,๐๔๐ บาท 
  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 
  ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  ×   stand (ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ  ๔๕๐ 
บาท 
           เป็นเงิน  
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   



   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 

-๖๘- 
 

  ๕.๒ โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน    
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวใน หมู่ท่ี ๕ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน    
๑,๒๕๐ บาท   ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน    
เป็นเงิน   ๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย    เป็นเงิน        
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท   เป็นเงิน   
๑,๒๕๐ บาท 
 ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท    เป็นเงิน    
๑,๒๐๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท  
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
   ๕.๓  ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      เป็น
เงิน ๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวใน หมู่ท่ี ๕ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  



ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑.  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน        
          เป็นเงิน     
๓,๐๐๐ บาท  
  ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด ๑.๒×๒.๕ ม.) จ  านวน  ๑ ป้าย  
          เป็นเงิน        
๔๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน     
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน       
๒๕๐ บาท 
    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท  
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๙- 
 

  ๖. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำนตำม
แนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนทรำยขำวกลำง หมู่ที ่ ๖ จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้งไว้   
๒๐,๐๐๐ บำท  
 ดังนี ้
  ๖.๑ โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one   



 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/ หมู่บา้น)    เป็นเงิน    ๖,๘๕๐ 
บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวกลาง หมู่ท่ี  ๖ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ตอบแทนวทิยากร จ านวน ๓ คน × ๒ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท  เป็นเงิน     
๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน        
๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม     เป็นเงิน    
๒,๐๔๐ บาท 
  ๔. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน       
๓๕๐ บาท 
 ๕. ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง ×  stand (ขนาด ๘๐ ซม. × ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ  ๔๕๐ บาท 
           เป็นเงิน  
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๖.๒โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน    
๖,๕๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวกลาง หมู่ท่ี ๖ ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน   
๑,๒๕๐ บาท   ๒. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน    
เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑× ๒.๔ เมตร จ านวน  ๑  ป้าย    เป็นเงิน       
๓๐๐ บาท 
  ๔. ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐  ชุดๆละ  ๒๕ บาท   เป็นเงิน   



๑,๒๕๐ บาท 
  ๕. ค่าสมนาคุณวทิยากร จ านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท    เป็นเงิน    
๑,๒๐๐ บาท 
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๐- 
 

  ๖.๓ ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      เป็น
เงิน ๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวกลาง หมู่ท่ี  ๖  ตาม
โครงการ พฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  
ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑.  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน     
          เป็นเงิน   
๓,๐๐๐ บาท  
  ๒. ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด ๑.๒×๒.๕ ม.) จ  านวน  ๑ ป้าย  
          เป็นเงิน       
๔๐๐ บาท 
 ๓. ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน    
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าชุดทดสอบ I-Kit ชุดละ  ๒๕๐  บาท  จ านวน ๑  ชุด     เป็นเงิน       
๒๕๐ บาท 



    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๖,๖๕๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๗. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนนำววั  หมู่ที ่ ๗  จ ำนวน ๒ โครงกำร ตั้ง
ไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท  ดังนี ้
  ๗.๑ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี 
 เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาววั หมู่ท่ี  ๗  ตามโครงการ
พฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
   -  อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ   
 จ านวน  ๒๐๐ คนๆละ  ๒๕  บาท   รวม   ๒  คร้ัง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
  
     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๕,๐๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๗.๒ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เป็นเงิน
 ๑๕,๐๐๐ บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาววั หมู่ท่ี  ๗  ตามโครงการ
พฒันา ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (บา้นสะอาด อนามยัดี ชีวสีมบูรณ์)  ของสมเด็จ
พระกนิษฐา 
 ธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธรฯ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  -  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม   
 จ านวน  ๖๐๐ คนๆละ  ๒๕  บาท  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  ๑๕,๐๐๐ บาท   
   ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 

-๗๑- 
 



  ๘.  ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรีหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริ   บ้ำนเหว่อ   หมู่ที ่๘     จ ำนวน   ๒  โครงกำร  ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บำท 
  ๘.๑ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   เป็นเงิน    
๑๐,๐๐๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นเหวอ่  หมู่ท่ี ๘  โครงการตรวจ
สุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑) ค่าอาหารวา่ง  และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม     
 จ านวน   ๕๐๐  คน ๆ ละ  ๒๕  บาท  เป็นเงิน  ๑๒,๕๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๑๒,๕๐๐ บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๘.๒ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี  
 เป็นเงิน   ๗,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นเหวอ่  หมู่ท่ี ๘  โครงการป้องกนั
และควบคุม มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 - ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ฯ   จ  านวน   ๓๐๐  
คน  
 คนละ  ๒๕  บาท    ๑ คร้ัง                      เป็นเงิน  
๗,๕๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๗,๕๐๐ บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๙.  ค่ำอดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริ   บ้ำนโพนทอง   หมู่ที ่๙     จ ำนวน   ๓  โครงกำร  ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๙.๑ โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน     
๖,๖๕๐    บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโพนทอง  หมู่ท่ี ๙  โครงการ
ป้องกนัโรคขาด สารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรม
ราชกุมาร    



 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน   
          เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสาร าไอโอดีน(ขนาด๑.๒x๒.๕ม.)  จ  านวน ๑ ป้าย   
          เป็นเงิน     
๔๐๐ บาท 
 ๓) ค่าสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน   จ  านวน  ๑๒๐ ห่อ ๆ ละ  ๒๕ บาท เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ  ๒๕๐ บาท     จ  านวน  ๑ ชุด                             เป็นเงิน     
๒๕๐ บาท  
  รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 

-๗๒- 
 

  ๙.๒ โครงการอบรมหมอบา้นในพระราชประสงค ์    เป็นเงิน    
๖,๕๐๐  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโพนทอง  หมู่ท่ี ๙  โครงการอบรมหมอ
บา้น 
 ในพระราชประสงค ์  มีรายละเอียด ดงัน้ี      จ  านวน    
๖,๕๐๐  บาท 
 ๑) ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ  คนละ ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน    
             เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั   จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ ๕๐ บาท  จ านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน 
๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ  ขนาด ๑x๒.๕ เมตร  จ  านวน  ๑  ป้าย               เป็นเงิน      
๓๐๐ บาท 



 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐ ชุด ๆ ละ ๒๕ บาท              เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท 
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน  ๔ ชัว่โมง ๆ ละ  ๓๐๐ บาท                             เป็นเงิน     
๒๕๐ บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐  บาทบาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๙.๓ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number One  
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน    
๖,๘๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโพนทอง  หมู่ท่ี ๙  โครงการ
ป้องกนัและ แกไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท             เป็นเงิน   
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท    เป็นเงิน       
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                                    เป็นเงิน  
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                       เป็นเงิน      
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ บาท   
                                  เป็นเงิน  
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐  บาท      
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๐. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  บ้ำนฟำกเลย  หมู่ที ่ ๑๐   จ ำนวน  ๓  โครงกำร ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐ บำท 



  ๑๐.๑โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี       เป็นเงิน  ๖,๖๕๐  
บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นฟากเลย   หมู่ท่ี ๑๐ โครงการ
ควบคุมโรค ขาดสาร ไอโอดีน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน   เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสาร าไอโอดีน(ขนาด๑.๒x๒.๕ม.)  จ  านวน ๑ ป้าย    
 เป็นเงิน     ๔๐๐ บาท 
 
 
 

-๗๓- 
 

 ๓) ค่าสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน   จ  านวน  ๑๒๐ ห่อ ๆ ละ  ๒๕ บาท    เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ  ๒๕๐ บาท     จ  านวน  ๑ ชุด                                เป็นเงิน    
๒๕๐ บาท  
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๐.๒ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number One  
    (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
 เป็นเงิน  ๖,๘๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นฟากเลย  หมู่ท่ี ๑๐  โครงการ
ป้องกนัและ แกไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท                เป็นเงิน  
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท      เป็นเงิน     
๕๐๐ บาท 



 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                                     เป็นเงิน 
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                       เป็นเงิน     
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ บาท   
                                 เป็นเงิน  ๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓    ๑๐.๓ โครงการอบรมหมอบา้นในพระราชประสงค ์ 
 เป็นเงิน  ๖,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นฟากเลย  หมู่ท่ี ๑๐  โครงการ
อบรม 
 หมอบา้นในพระราชประสงค ์  มีรายละเอียด ดงัน้ี   
 ๑) ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ  คนละ ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน    
 เป็นเงิน  ๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั   จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ ๕๐ บาท  จ  านวน ๕๐ คน    เป็นเงิน 
๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ  ขนาด ๑x๒.๕ เมตร  จ  านวน  ๑  ป้าย                       เป็นเงิน     
๓๐๐ บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐ ชุด ๆ ละ ๒๕ บาท                       เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน  ๔ ชัว่โมง ๆ ละ  ๓๐๐ บาท                            เป็นเงิน  
๑,๒๐๐  บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐ บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓  
 
 
 
 
 
 



-๗๔- 
 

  ๑๑. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว 
 พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  บ้ำนโนน หมู่ที ่๑๑     จ ำนวน  ๓ โครงกำร ตั้งไว้   
๒๐,๐๐๐  บำท 
  ๑๑.๑ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเ์พื่อน
ใจวยัรุ่นใน ชุมชน/ หมู่บา้น)       เป็น
เงิน    ๖,๘๕๐  บำท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑  โครงการ
ป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น)   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท              เป็นเงิน  
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท   เป็นเงิน     
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                                    เป็นเงิน  
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                      เป็นเงิน      
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ บาท   
                                                เป็นเงิน  
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๑.๒ โครงการอบรมหมอบา้นในพระราชประสงค ์   เป็นเงิน  
๖,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑  โครงการอบรม
หมอบา้น  ในพระราชประสงค ์  มีรายละเอียด ดงัน้ี    
  



 ๑) ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑ ม้ือ คนละ ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั   จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ ๕๐ บาท  จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน  
๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ  ขนาด ๑x๒.๕ เมตร  จ  านวน  ๑  ป้าย                      เป็นเงิน      
๓๐๐ บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม  จ  านวน  ๕๐ ชุด ๆ ละ ๒๕ บาท                     เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท 
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน  ๔ ชัว่โมง ๆ ละ  ๓๐๐ บาท                            เป็นเงิน  
๑,๒๐๐  บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐  บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓    ๑๑.๓ โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  ในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร   
    เป็นเงิน  ๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑  โครงการ
ป้องกนัโรคขาด สารไอโอดีนในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรม
ราชกุมาร   มี รายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน  เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท  
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสาร าไอโอดีน(ขนาด๑.๒x๒.๕ม.)  จ  านวน ๑ ป้าย     
 เป็นเงิน     ๔๐๐ บาท 
 
 

-๗๕- 
 

 ๓) ค่าสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน   จ  านวน  ๑๒๐ ห่อ ๆ ละ  ๒๕ บาท    เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ  ๒๕๐ บาท     จ  านวน  ๑ ชุด                               เป็นเงิน     
๒๕๐ บาท  
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓  ๑๒. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน



ตำมแนวพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุข  บ้ำนน ำ้ค้อ หมู่ที ่๑๒     จ ำนวน   ๒   โครงกำร ตั้ง
ไว้   ๒๐,๐๐๐  บำท 
  ๑๒.๑ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เป็นเงิน   
๑๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นน ้าคอ้ หมู่ท่ี ๑๒  โครงการตรวจ
สุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  - ค่าอาหารวา่ง  และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม     
  จ านวน   ๔๐๐  คน ๆ ละ ๒๕  บาท  เป็นเงิน       ๑๐,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓  
  ๑๒.๒ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี    
          เป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นน ้าคอ้  หมู่ท่ี ๑๒  โครงการ
ป้องกนัและ ควบคุม มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  -ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ฯ    
 จ านวน   ๑๓๔  คน ๆ ละ  ๒๕  บาท   ๓ คร้ัง    เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 

  ๑๓) ค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น
ตามแนว พระราชด าริดา้นสาธารณสุข  บา้นฟากหว้ย หมู่ท่ี ๑๓     จ  านวน   ๒   โครงการ
  
 ตั้งไว ้  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓.๑ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เป็นเงิน
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี ๑๓  โครงการ
ตรวจสุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  - ค่าอาหารวา่ง  และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม     
 จ านวน   ๔๐๐  คน ๆ ละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
  รวมเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   



  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
 
 

-๗๖- 
 

  ๑๓.๒ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี   
 เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี ๑๓  โครงการ
ป้องกนัและ ควบคุม มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี   มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 - ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ฯ    
 จ านวน   ๒๐๐  คน ๆ ละ ๒๕  บาท   ๒ คร้ัง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓    ๑๔. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุข
มูลฐำนหมู่บ้ำนตำมแนว พระรำชด ำริ  ด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนกุดตอเรือ หมู่ ๑๔ จ ำนวน ๓ โครงกำร
 ตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๔.๑ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี  
 เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกุดตอเรือ หมู่ ๑๔  โครงการ
ป้องกนัและ ควบคุม มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ  
 จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท ๓ คร้ัง              เป็นเงิน  
๗,๕๐๐  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๗,๕๐๐  บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓    ๑๔.๒ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกุดตอเรือ หมู่ ๑๔  โครงการ
ตรวจ สุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑)  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 



       จ านวน ๒๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท                เป็นเงิน   
๕,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๕,๐๐๐ บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
  ๑๔.๓ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   เป็นเงิน  
๕,๐๐๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกุดตอเรือ หมู่ ๑๔  โครงการ
ป้องกนัและ แกไ้ขปัญหายาเสพติด มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)  ค่าอาหารวา่งและและเคร่ืองด่ืมผูเ้ขา้ร่วมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดจ านวน ๑๐๐ คนๆละ  
                                                                       ๒๕ บาท  ๒ คร้ัง    
     เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๕,๐๐๐ บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
 
 
 

-๗๗- 
  ๑๕. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนดอนส ำรำญ หมู่ ๑๕ จ ำนวน ๒ โครงกำร ตั้ง
ไว้   ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๕.๑ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เป็นเงิน  
๘,๗๕๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนส าราญ หมู่ ๑๕  โครงการ
ตรวจ สุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑)  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
          จ  านวน ๓๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  จ านวน  ๒ คร้ัง            เป็นเงิน   ๑๕,๐๐๐  
บาท   
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๑๕,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
  ๑๕.๒ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี  



         เป็นเงิน      ๕,๐๐๐ 
บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนส าราญ หมู่ ๑๕  โครงการ
ป้องกนั และควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑)  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ 
       จ  านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท ๒ คร้ัง            เป็นเงิน      ๕,๐๐๐  
บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๕,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
  ๑๖. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนนำววัพฒันำ หมู่ ๑๖ จ ำนวน ๒ โครงกำร ตั้ง
ไว้    ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๖.๑ โครงการป้องกนัและควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี  
 เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาววัพฒันา หมู่ ๑๖  โครงการ
ป้องกนั และควบคุมมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ 
 จ านวน ๖๐๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท                เป็นเงิน  
๑๕,๐๐๐  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๑๕,๐๐๐  บาท  
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓    ๑๖.๒ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาววัพฒันา หมู่ ๑๖  โครงการ
ตรวจ สุขภาพ เคล่ือนท่ีคดักรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ในการรณรงค ์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
      จ านวน ๒๐๐ คน ๆ ละ 25 บาท                 เป็นเงิน   
๕,๐๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๕,๐๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 



 
-๗๘- 

 

  ๑๗. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนทรำยขำวเหนือ หมู่ ๑๗ จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๗.๑  โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one  
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน  
๖,๘๕๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวเหนือ หมู่ ๑๗ 
โครงการรณรงค ์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น)  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท        เป็นเงิน 
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท     เป็นเงิน    
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                               เป็นเงิน 
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                       เป็นเงิน     
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand      (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ 
บาท   
                                  เป็นเงิน 
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓    ๑๗.๒  โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์
 เป็นเงิน  ๖,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวเหนือ หมู่ ๑๗ 
โครงการอบรม หมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 



 ๑) ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม  จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ  ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน
 ๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน     
๓๐๐  บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม จ านวน ๕๐ ชุดละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท   
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน  
๑,๒๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓ 
  ๑๗.๓  โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    เป็นเงินเงิน ๖,๖๕๐ 
บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทรายขาวเหนือ หมู่ ๑๗ 
โครงการป้องกนั โรคขาด สารไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มี รายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน  เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด๑.๒×๒.๕ม.) จ านวน ๑ ป้าย  เป็นเงิน  
๔๐๐ บาท 
 
 
 

-๗๙- 
 

  ๓) ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน     จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ ๒๕ บาท      เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ ๒๕๐ บ. จ  านวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน   
๒๕๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท        



  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๘. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโพนงำมพฒันำ หมู่ ๑๘ จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๘.๑  โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one  
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน  
๖,๘๕๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงามพฒันา หมู่ ๑๘ 
โครงการรณรงค ์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น) มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท        เป็นเงิน   
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท   เป็นเงิน      
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                              เป็นเงิน  
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย           เป็นเงิน     
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand      (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ     ๕๔๐ 
บาท   
                                  เป็นเงิน  
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๘.๒  โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน  
๖,๕๐๐ บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงามพฒันา หมู่ ๑๘ โครงการ
อบรมหมอ หมู่บา้นในพระราชประสงค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม  จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ  ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 



 ๒) ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 1 ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน
 ๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน   
๓๐๐  บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม จ านวน ๕๐ ชุดละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท   
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน 4 ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓  
 
 
 
 
 

-๘๐- 
 

  ๑๘.๓  โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน 
๖,๖๕๐ บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนงามพฒันา หมู่ ๑๘  โครงการ
ป้องกนัโรค ขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน  
          เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด๑.๒×๒.๕ม.) จ านวน ๑ ป้าย    
          เป็นเงิน     ๔๐๐ 
บาท 
 ๓) ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน        จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน  
๓,๐๐๐ บาท 



 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ ๒๕๐ บ. จ  านวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน    
๒๕๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๑๙. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนกกซ้อน้อย หมู่ ๑๙ จ ำนวน ๓ โครงกำร ตั้ง
ไว้    ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๙.๑  โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one 
  (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน  
๖,๘๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้นอ้ย หมู่ ๑๙ โครงการ
รณรงคแ์ละ            แกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท        เป็นเงิน   
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท     เป็นเงิน      
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                               เป็นเงิน  
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                เป็นเงิน     
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand      (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ 
บาท   
                                  เป็นเงิน 
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓                    ๑๙.๒  โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์ เป็นเงิน  
๖,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้นอ้ย หมู่ ๑๙ โครงการ
อบรมหมอ หมู่บา้น ในพระราชประสงค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 



 ๑) ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม  จ  านวน 1 ม้ือ  คนละ  ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน   เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 1 ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน
 ๒,๕๐๐ บาท 
 

-๘๑- 
 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน      
๓๐๐ บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม จ านวน ๕๐ ชุดละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท   
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓  
  ๑๙.๓  โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เป็นเงิน 
๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกกซอ้นอ้ย หมู่ ๑๙ โครงการ
ป้องกนัโรค ขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี มี รายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑)ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด๑.๒×๒.๕ม.) จ านวน ๑ ป้าย   เป็นเงิน  
๔๐๐ บาท  
 ๓) ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ านวน ๑๒๐ ห่อๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท 
 ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ ๒๕๐ บ. จ  านวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน     
๒๕๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐     



  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 
  ๒๐. ค่ำอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน
ตำมแนว พระรำชด ำริ  ด้ำนสำธำรณสุข บ้ำนโพนทองพฒันำ หมู่ ๒๐ จ ำนวน ๓ โครงกำร    
ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๒๐.๑  โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one   
 (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)     เป็นเงิน  
๖,๘๕๐  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนทองพฒันา หมู่ ๒๐ 
โครงการรณรงค ์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be Number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น)  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ตอบแทนวทิยากร จ านวน  ๓ คน x ๒ ชัว่โมงๆละ  ๓๐๐ บาท         เป็นเงิน  
๑,๘๐๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฝึกอบรม จ านวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท    เป็นเงิน     
๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมอบรม                                                 เป็นเงิน 
๒,๐๔๐ บาท 
 ๔) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย                  เป็นเงิน     
๓๕๐ บาท 
 ๕) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง X stand      (ขนาด ๘๐ ซม. x ๑๘๐ ซม.) ๔ ผนื ๆ ละ ๕๔๐ 
บาท   
                                  เป็นเงิน 
๒,๑๖๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๘๕๐   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓ 

 
 
 

-๘๒- 
 

 



  ๒๐.๒  โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์  เป็นเงิน  
๖,๕๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนทองพฒันา หมู่ ๒๐ 
โครงการอบรม หมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารวา่งและน ้าด่ืม  จ  านวน ๑ ม้ือ  คนละ  ๒๕ บาท  จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
 ๒) ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน ๑ ม้ือ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๕๐ คน  เป็นเงิน
 ๒,๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑×๒.๕ เมตร  จ านวน  ๑  ป้าย   เป็นเงิน     
๓๐๐  บาท 
 ๔) ค่าเอกสารส าหรับผูเ้ขา้อบรม จ านวน ๕๐ ชุดละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  
๑,๒๕๐ บาท   
 ๕) ค่าสมนาคุณวทิยากร  จ  านวน ๔ ชัว่โมงๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน  
๑,๒๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๖,๕๐๐  บาท   
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี  
๓    ๒๐.๓  โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  เป็นเงินเงิน ๖,๖๕๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนทองพฒันา หมู่ ๒๐ 
โครงการป้องกนั โรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คนละ ๑๐๐ บาท จ านวน  ๓๐ คน เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท ๒) ค่าป้ายรณรงคป้์องกนัโรคขาดสารไอโอดีน(ขนาด๑.๒×๒.๕ม.) จ านวน ๑ ป้าย   
 เป็นเงิน ๔๐๐บาท  
 ๓) ค่าวสัดุสาธิตกองทุนเกลือไอโอดีน  จ  านวน ๑๒๐ ห่อๆละ ๒๕ บาท        เป็นเงิน   
๓,๐๐๐ บาท 
  ๔) ค่าชุดทดสอบ I-kit  ชุดละ ๒๕๐ บ. จ  านวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน      
๒๕๐ บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๖,๖๕๐  บาท     



ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๗  รายการ
ท่ี  ๓  

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวนัท่ี ๓๐  
 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐  
     งานบริการสาธารณสุขฯ ๐๐๒๒๓) 
 
 
 
 
 
 
 

-๘๓- 
 

๓. งบลงทุน  (๕๔๐๐๐๐๐)        รวม    
๑๖,๘๐๐ บำท     
     ๓.๑ หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)       รวม    
๑๖,๘๐๐ บำท     

๓.๑.๑  ครุภณัฑส์ านกังาน   (๕๔๑๐๑๐๐)      ตั้งไว ้  
๑๑,๐๐๐ บาท 

  ๑) ตูเ้หล็ก แบบ  ๒ บาน  จ านวน  ๒ หลงั      ตั้งไว ้  
๑๑,๐๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ ๒ บาน  จ  านวน  ๒ หลงั ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท   
  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
   ๑. มีมือจบัขนาดบิด 
   ๒. มีแผน่ชั้นปรับระดบั  ๓  ช้ิน 
   ๓. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

 ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๒๑  
รายการท่ี ๒๘ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



  (ตั้งจ่ายจากเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐  งานบริการสาธารณสุขฯ 
๐๐๒๒๓) 
  ๓.๑.๒  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  (๕๔๑๑๖๐๐)     รวม    
๕,๘๐๐ บำท     
  ๑) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด ๑ KVA  ราคาเคร่ืองละ  ๕,๘๐๐  บาท   
 จ านวน  ๑  เคร่ือง ส าหรับงานบริการสาธารณสุข                     เป็นเป็น  
๕,๘๐๐ บาท 
     มีคุณลกัษณะพืน้ฐำน ดังนี้ 

  มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่  ๑ KVA (๖๐๐  Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้
  
 ไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  นาที 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๓๑๕  รายการท่ี 
๖ 

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวนัท่ี ๓๐  
 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐  
    งานบริการสาธารณสุขฯ ๐๐๒๒๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘๔- 
 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
        แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  รวม   ๗,๗๘๓,๓๐๐ 
บำท 



    ๑. งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐๐)      รวม   ๒,๗๗๖,๐๐๐ 
บำท 

๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐๐)    รวม   ๒,๗๗๖,๐๐๐ 
บำท 
             ๑.๑.๑ เงินเดือนพนกังาน (๕๒๒๐๑๐๐)      ตั้งไว ้    ๙๙๐,๐๐๐ 
บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนกังานส่วนต าบล รวม ๓ ราย ดงัน้ี 
๑.  ผูอ้  านวยการกองช่าง      
๒. นายช่างโยธา    
๓. นายช่างส ารวจ  

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

๑.๑.๒ เงินประจ าต าแหน่งของพนกังาน (๕๒๒๐๓๐๐)  ตั้งไว ้     ๔๒,๐๐๐ 
บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองช่าง (อ านวยการทอ้งถ่ินตน้) 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

       ๑.๑.๓ ค่าจา้งลูกจา้งประจ า (๕๒๒๐๕๐๐)    ตั้งไว ้   ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้งประจ า ใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ า  รวม ๑ ราย  ไดแ้ก่   เจา้
พนกังานประปา 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 



 
 
 
 
 
 

-๘๕- 
 

      ๑.๑.๔ ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  (๕๒๒๐๗๐๐)   จ านวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ 
บาท        

๑)  ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ (๕๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว ้    ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ รวม ๖ ราย ไดแ้ก่  
๑.  ผูช่้วยนายช่างโยธา  
๒. ผูช่้วยเจา้พนกังานประปา 
๓. ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า 
๔. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  
๕. ผูช่้วยนายช่างส ารวจ  
๖.พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ( รถกระเชา้ไฟฟ้า ) 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

๒) ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป (๕๒๒๐๗๐๐)  ตั้งไว ้   
๒๒๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชัว่คราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งทัว่ไป  ไดแ้ก่  คนงานทัว่ไป  
จ านวน ๒ อตัรา 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  



 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 
๑.๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  (๕๒๒๐๘๐๐)  ตั้งไว ้    

๑๗๔,๐๐๐ บาท 
         ๑) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจ (๕๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว ้   
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ รวม ๖ 
ราย ไดแ้ก่ 

๑)  ผูช่้วยเจา้พนกังานประปา   จ านวน ๑ ราย 
๒) ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน ๑ ราย 
๓) ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  จ านวน ๑ ราย 
๔) ผูช่้วยนายช่างส ารวจ   จ านวน ๑ ราย 
๕) พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  
     (รถกระเชา้ไฟฟ้า)  จ านวน ๑ ราย 
๕) ผูช่้วยนายช่างโยธา   จ านวน ๑ ราย 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
-๘๖- 

 
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้งทัว่ไป (๕๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว ้     

๒๔,๐๐๐ บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งทัว่ไป  รวม ๒ ราย  
ไดแ้ก่  คนงานทัว่ไป จ านวน ๒ อตัรา 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 



    ๒. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)                 รวม    
๒,๗๓๕,๐๐๐ บำท 
       ๒.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)                 รวม       
๓๓๕,๐๐๐ บำท  

๒.๑.๑  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (๕๓๑๐๑๐๐)     จ านวน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑)  ประเภทค่าตอบแทน(ค่าป่วยการ) คณะกรรมการเปิดซอง   
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจา้งและค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง 
  งานก่อสร้าง  (๕๓๑๐๑๐๐)     ตั้งไว ้   
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจงานจา้ง และ
 คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิในการเบิกค่าตอบแทนใน
งานโครงการ ต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค  ๐๔๐๒.๕ / ว ๑๕๖ ลงวนัท่ี  ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๐ 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐งานบริหารงานทัว่ไป  
๐๐๑๑๑) 

       ๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐)                    ตั้งไว ้  
๒๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว ้  
๒๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลและ พนกังานจา้ง 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 



 
 
 
 

-๘๗- 
 

 ๒.๑.๓  เงินค่าเช่าบา้น (๕๓๑๐๔๐๐)      ตั้งไว ้     
๙๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทเงินค่าเช่าบา้น (๕๓๑๐๔๐๐)     ตั้งไว ้     
๙๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น หรือ ค่าเช่าซ้ือบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการ  ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

       ๒.๑.๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕๓๑๐๗๐๐)                 ตั้งไว ้      
๒๕,๐๐๐ บาท    

๑) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕๓๑๐๗๐๐)  ตั้งไว ้      
๒๕,๐๐๐ บาท        

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบั การศึกษาบุตร ของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
๓)  

พ.ศ.๒๕๔๙ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 
      ๒.๒ หมวดค่ำใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐๐)     รวม    
๓๗๐,๐๐๐  บำท  



๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  (๕๓๒๐๑๐๐)   ตั้งไว ้  
๒๔๐,๐๐๐ บาท 
         ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในราชการของพนกังาน
ส่วนต าบล 

พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิกค่าใชจ่้าย      เป็นเงิน   
๖๐,๐๐๐ บาท 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔    

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการผูช่้วยพนกังานขบัรถยนตก์องช่าง 
จ านวน ๑ ราย อตัราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    ตั้งไว ้  

๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  

 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 
 
 
 

 -๘๘- 
 
 

๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค บริโภค และค่าต่อใบอนุญาตใชน้ ้า 
ของระบบประปาหมู่บา้นท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ              ตั้งไว ้      

๒๐,๐๐๐ บาท 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 



  ๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวดัท่ีดินท่ีเก่ียวกบัท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 
       ในเขตต าบลทรายขาว      ตั้งไว ้    
๔๐,๐๐๐ บาท 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 ๒.๒.๒ รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (๕๓๒๐๓๐๐)     ตั้งไว ้     
๓๐,๐๐๐ บาท       

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนต าบล และผูมี้
สิทธิเบิก 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว  เช่น  เงินค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ฯลฯ  
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

๒.๒.๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)    ตั้งไว ้   
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทรายขาว และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    ตั้ง
ไว ้     ๕๐,๐๐๐ บาท 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
 



 
 

-๘๙- 
 

๒) ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์าร
บริหาร ส่วน ต าบลทรายขาว และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    ตั้งไว ้   
๕๐,๐๐๐ บาท 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
๒.๓ หมวดค่ำวสัดุ  (๕๓๓๐๐๐๐)      รวม     

๕๓๐,๐๐๐ บำท  
๒.๓.๑ วสัดุส านกังาน (๕๓๓๐๑๐๐)     ตั้งไว ้     

๘๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) ประเภทวสัดุส านกังาน (๕๓๓๐๑๐๐)    ตั้งไว ้     
๘๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ฯลฯ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

๒.๓.๒ วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(๕๓๓๐๒๐๐)     ตั้งไว ้   
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(๕๓๓๐๒๐๐)   ตั้งไว ้   
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ สตาร์ทเตอร์
ปลัก๊ไฟ ฯลฯ 



  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

๒.๓.๓ วสัดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)      ตั้งไว ้   
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทวสัดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)     ตั้งไว ้   
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ท่อ คสล. ตะปู ไม ้คีม ลวด 
ฯลฯ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
 
 
 
 

-๙๐- 
 

๒.๓.๔ วสัดุคอมพิวเตอร์ (๕๓๓๑๔๐๐)     ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑) ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (๕๓๓๑๔๐๐)   ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ 
แผน่ดิสก ์ฯลฯ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 ๒.๓.๕ ค่าวสัดุยานพาหนะขนส่ง (๕๓๓๐๗๐๐)    ตั้งไว ้    
๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะขนส่ง กรณีการซ่อมยานพาหนะขนส่งของกอง
ช่าง 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

  
๒.๓.๖ วสัดุอ่ืน  (๕๓๓๒๐๐๐)      ตั้งไว ้     
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

         ๑) ค่าวสัดุประปา (๕๓๓๒๐๐๐)      ตั้งไว ้     
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบักิจการประปาหมู่บา้นท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

      ๒.๔ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)     รวม     
๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท  
      ๒.๔.๑ ค่าไฟฟ้า (๕๓๔๐๑๐๐)       ตั้งไว ้  
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปาหมู่บา้นในหมู่บา้นต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบ  

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  



  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 
 
 
 
 
 

-๙๑- 
 

๓. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐๐)          รวม  
๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท 

๓.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐๐)         รวม  
๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท 

๓.๑.๑ เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๕๖๑๐๒๐๐)               ตั้งไว้  
๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท 
         ๑) ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐหรือองคก์รเอกชนในกิจกรรม 
  อนัเป็นสาธารณะประโยชน์ (๕๖๑๐๔๐๐) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวงัสะพุง ในการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น                 
ตั้งไว ้    ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.  บา้นกกซอ้  หมู่ท่ี ๔ สายโนนแสนสุข         เป็นเงิน      
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. บา้นทรายขาว  หมู่ท่ี ๖  สายหว้ยเซียงซอ้ย จุดท่ี  ๑     เป็นเงิน     
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. บา้นโพนทอง หมู่ท่ี ๙ สายวงัอีตู่ – หนองกา้นเหลือง เป็นเงิน      
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑   สายหว้ยเซียงซอ้ย     จุดท่ี  ๒    เป็นเงิน     
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. บา้นโนน  หมู่ท่ี ๑๑  สายหว้ยเซียงซอ้ย       จุดท่ี  ๓   เป็นเงิน     
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๒๑๖ รายการท่ี  

๙๑ 



  โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐    ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐    มิถุนายน  ๒๕๖๔  

       (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
                          งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๙๒- 
 
 

     ๔. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)       รวม      
๔๗๒,๓๐๐ บำท 
        ๔.๑  หมวดค่ำครุภัณฑ์   (๕๔๑๐๐๐๐)     รวม      
๔๗๒,๓๐๐ บำท 
          ๔.๑.๑ ครุภัณฑ์กำรเกษตร  (๔๑๐๔๐๐)     ตั้งไว้    
๓๔๘,๕๐๐ บำท 
  ๑.๑  ป้ัมน ำ้บำดำลแบบจุ่ม  (ซัมเมอร์ส)      ตั้งไว้     
๒๖๘,๕๐๐ บำท 



   ๑)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือป้ัมน ้าบาดาลแบบจุ่ม   ( ซมัเมอร์ส ) ขนาด  ๒ 
แรงมา้ 
  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน ๓  ตวั ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖๖,๐๐๐ 
บาท  
  รายละเอียดดงัน้ี 

       -  ชุดป้ัมน ้าบาดาล  ๒  แรงมา้  ชนิด  ท่อส่งสแตนเลส  ๑๔  ใบพดั   
 ขนาดท่อส่งน ้า  ๒ น้ิว ปริมาณน ้า ๗๐ ลิตรต่อนาที ท่ี ๗๐ เมตรอตัราส่งสูงจะอยูท่ี่  

๘๗  เมตร   
   -  ส่วนประกอบภายในชุดป๊ัมน ้าบาดาลรุ่นไตรซิล  ๒  แรงมา้  ( ๑๔  
ใบพดั )      เฉพาะตวัป้ัม  TRI ๒๕-๑๔ มอเตอร์ป๊ัมน ้าบาดาล  ขนาด  
๔ น้ิว  ๒ แรงมา้  ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต ์   พร้อมสายไฟ  ๔๘  น้ิว  สวทิซ์คอนโทรล  ๒  
แรงมา้  ๒๒๐  โวลต ์ ๕๐ เฮิร์ตอะไหล่      สายไฟขนาด  ๓x๑.๕  สแควร์
มิลิเมตร (Square  mm.)  ยาว  ๔๕  เมตร  ฝาบ่อขนาด  ๑¼  น้ิว     เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง  ๖  น้ิว 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

  ๒)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือป้ัมน ้ าบาดาลแบบจุ่ม  ( ซมัเมอร์ส ) ขนาด  ๑.๕  
แรงมา้   

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  ๕ ตวั ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐  
บาท     

รายละเอียดดงัน้ี 
  ป้ัมบาดาล  ป๊ัมซมัเมอร์ส   ๑.๕  HP 

-  ขนาดมอเตอร์  ๑.๕  HP 
  -  ส่งสูง  ๕๖  เมตร 
  -  ปริมาณน ้า  ๗๐ ลิตร / นาที 

-  จ  านวนใบพดั  ๑๐  ใบพดั 
-  ท่อน ้าออก  ๑ ¼ 
 
 



 
 
 
 
   -๙๓- 
 

   อุปกรณ์ประกอบ    
-  ชุดป๊ัม  USA  แท ้ ๑๐๐ %   
-  มอเตอร์  USA  แท ้ ๑๐๐ %   
-  กล่องคอนโทรล  USA   
-  สายไฟ  ๔๕  เมตร  VCT  ๓ x ๑.๕  

   -  ฝาบ่อ 

   โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
   ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

  ๓)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือป้ัมน ้ าบาดาลแบบจุ่ม  ( ซัมเมอร์ส )  ขนาด  ๑ 
แรงมา้   

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  ๕ ตวั ๆ ละ  ๑๙,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๙๗,๕๐๐ 
บาท  

รายละเอียดดงัน้ี     
  ป้ัมบาดาล  ๑  แรงมา้  ๗  ใบพดั 

-  ท่อส่งน ้าขนาด  ๑ ¼” 
-  ลึก  ๕๒  เมตร 

  -  ปริมาณน ้า ๓๒  ลิตร / นาที 
   อุปกรณ์ประกอบ    

-  ชุดป๊ัม  USA  แท ้ ๑๐๐ %   
-  มอเตอร์  USA  แท ้ ๑๐๐ %   
-  กล่องคอนโทรล  USA   
-  สายไฟ ๕๐  เมตร  VCT  ๑ x ๑.๕   
-  ฝาบ่อ   



   โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
     ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -๙๔- 
 

๑.๒  ป๊ัมหอยโข่ง                  ตั้ ง ไ ว้       
๘๐,๐๐๐ บำท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือป๊ัมหอยโข่ง  ( ทางน ้าเขา้ – น ้าออก Ø ๒” )    
ขนาด  ๕  แรงมา้  จ  านวน  ๕  ตวั  ๆ ละ  ๑๖,๐๐๐  บาท  เ ป็ น เ งิ น  

๘๐,๐๐๐  บาท 
เป็นป๊ัมหอยโข่ง  ชนิดปริมาณน ้ ามาก  ๓๗๐๐W  ขนาด  ๕  แรงมา้  ๒  ๑/๒x

๒ น้ิว   
ป๊ัมหอยโข่งชนิดแรงดนัสูง  ป๊ัมน ้าอตัโนมติั  ป๊ัมน ้ามอเตอร์  

   โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
     ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 ๔.๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์             ตั้งไว้      
๑๖,๔๐๐ บำท 

 ๒.๑  เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๒  kVA  จ ำนวน   ๑    เค ร่ือง          ตั้ ง ไ ว้     
๑๑,๐๐๐ บำท   



      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๒  kVA   มีคุณลกัษณะ
พื้นฐานดงัน้ี 
  ๑.  มีก าลงัไฟฟ้าขาออก  ( Qutput )  ไม่นอ้ยกวา่  ๒  kVA  ( ๑,๒๐๐  Watts ) 
  ๒.  มีช่วงแรงดนัไฟฟ้า  Input  ( VAC )  ไม่นอ้ยกวา่  ๒๒๐+/-๒๐% 
 ๓.  มีช่วงแรงดนัไฟฟ้า  Output  ( VAC )  ไม่นอ้ยกวา่  ๒๒๐+/-๑๐% 
 ๔.  สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี  Full  Load  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  ๕  นาที 
 ๒.๒  อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย  (Access  Point)   
 จ ำนวน  ๑ เคร่ือง       ตั้ ง ไ ว้     
๕,๔๐๐ บำท 

-  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย  ( Access  Point )                      
 มีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 

  ๑. สามารถใชง้านตามมาตรฐาน  ( IEEE  ๘๐๒.๑๑ b,g,n,ac )  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
  ๒.  สามารถท างานท่ีคล่ืนความถ่ี  ๒.๔  GHz  และ  ๕ GHz 
 ๓.  สามารถเขา้รหสัขอ้มูลตามมาตรฐาน  WPA  และ  WPA๒  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

๔.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface )  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T   

หรือดีกวา่  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  ๑  ช่อง 
๕.  สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นทางโปรแกรม  Web  Browser  ได ้

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

 
 
 

     -๙๕- 
 ๔.๑.๓ ครุภัณฑ์ส ำรวจ               ตั้งไว้     
๘๕,๐๐๐ บำท 
 ๓.๑ ค่ำจัดซ้ือกล้องวดัมุม   จ ำนวน  ๑  ชุด             ตั้ ง ไ ว้    
๘๕,๐๐๐ บำท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกลอ้งวดัมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  จ  านวน ๑ ชุด มีคุณลกัษณะ
พื้นฐานดงัน้ี 



   -  อ่านค่ามุมไดล้ะเอียด  ๕  พิลิปดา  ( ระบบอตัโนมติั ) 
  ๑.  กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง 
  ๒.  ก าลงัขยาย  ๓๐  เท่า 
  ๓.  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเลนส์ปากกลอ้งไม่นอ้ยกวา่  ๔๐  มิลลิเมตร 
  ๔.  ขนาดความกวา้งของภาพท่ีเห็นในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ไม่นอ้ยกวา่  ๒.๓๐  เมตร   
       หรือ ๑  องศา  ๒๐  ลิปดา 
  ๕.  ระยะมองเห็นภาพชดัใกลสุ้ดไม่เกิน  ๒  เมตร   
    ๖.  ค่าตวัคูณคงท่ี  ๑๐๐ 
   ๗.  ค่าตวับวกคงท่ี  ๐ 
   ๘.  ระบบอตัโนมติัโดยใช ้ Compensator  มีช่วงการท างาน + / -๓  ลิปดา 
   ๙.  เป็นกลอ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวดัเป็นองศา  ลิปดา  พิลิปดา   
       เป็นตวัเลขอ่านไดบ้นจอ  LCD  ( Liquid  Crystal  Display )  ทั้ง  ๒ หนา้  ของ
ตวักลอ้ง 
  ๑๐.  แสดงค่ามุมท่ีวดัไดล้ะเอียดโดยตรง  ไม่เกิน  ๕  พิลิปดา 
  ๑๑.  ค่าความถูกตอ้งในการอ่านมุม  ( Accuracy )  ไม่เกิน  ๕  พิลิปดา 
  ๑๒.  ความไวของระดบัฟองกลม  ๑๐  ลิปดา / ๒  มิลลิเมตรหรือดีกวา่ 
  ๑๓.  ความไวของระดบัฟองยาว  ๔๐  พิลิปดา / ๒  มิลลิเมตรหรือดีกวา่ 
  ๑๔.  สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ  และเป็นมุมด่ิง 
  ๑๕.  มีแบตเตอร่ีติดตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอร่ีได ้
     ๑๖.  ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัร  ISO  ๙๐๐๑  
    ๑๗.  อุปกรณ์ประกอบ 
  -  ขากลอ้งเล่ือนข้ึนลงได ้ พร้อมลูกด่ิงและสาย  ๑  ชุด 
  -  มีกล่องบรรจุกลอ้งพร้อมสายสะพายหลงั   
  -  ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี     
  -  มีฝาครอบเลนส์ 
  -  มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ากลอ้ง 
 หมำยเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว  พิจารณาจากตวัเลขซ่ึงมีค่ายิง่นอ้ยยิง่ดี 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 



 
       -๙๖- 
 

    ๔.๑.๔  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      ตั้งไว้  
๒๒,๔๐๐ บำท 
       ๔.๑ ค่ำจัดซ้ือตู้เหลก็   จ ำนวน  ๑  ตู้    ตั้ ง ไ ว้     
๕,๙๐๐ บำท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก  แบบ  ๒  บาน  จ านวน  ๑ ตู ้ ราคาตูล้ะ ๕,๙๐๐
บาท 

มีคุณลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  
    ๑.  มีมือจบัชนิดบิด 
    ๒.  มีแผน่ชั้นปรับระดบั  ๓  ช้ิน 
    ๓.  คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  (มอก.) 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก  แบบ  ๔  ล้ินชกั  จ  านวน ๑  ตู ้  ราคาตูล้ะ  
๖,๙๐๐ บาท   

มีคุณลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  
    ๑.  มีหูล้ินชกั 
    ๒.  คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  (มอก.) 

      ๔.๒ ค่าจดัซ้ือตูล้็อกเกอร์  ๑๘  ช่อง   จ  านวน  ๑  ตู ้    ตั้ ง ไ ว ้ 
๘,๐๐๐  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูล้็อกเกอร์  ๑๘  ช่อง  จ  านวน ๑ ตู ้ ราคาตูล้ะ  ๘,๐๐๐ 
บาท   

มีคุณลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี  
    ๑.  มีมือจบัชนิดฝัง 
    ๒.  คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  (มอก.) 

  ๔.๓  จดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต   ตั้งไว ้    
๘,๕๐๐ บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  แบบโตะ๊เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต  จ านวน  ๑ ตวั ๆ  
  ละ ๘,๕๐๐  บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ๑. เป็นโตะ๊เหล็ก  ทนทาน 
   ๒. ขนาด  ๑๕๔  ๗๘  ๗๕  เซนติเมตร 



  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐  
  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๙๗- 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  

        แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)   รวม      

๖๑๘,๐๐๐ บำท 
๑. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)      รวม      

๓๙๙,๐๐๐ บำท 
        ๑.๑ หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)      รวม      
๑๙๕,๐๐๐ บำท 
            ๑.๑.๑ รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ (๕๓๒๐๒๐๐)           ตั้งไว ้   
๑๙๕,๐๐๐ บาท 

 ๑ )  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัภยัต่างๆ   ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓ 
รายการท่ี ๓ 

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
๐๐๒๕๐   

  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
 ๒) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน   
  ประจ าปี  ๒๕๖๕     ตั้งไว ้ 
๕๐,๐๐๐  บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้   ๒๗๗ 
รายการท่ี ๑ 

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

๐๐๒๕๐   
  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 

 ๓) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  ประจ าปี  ๒๕๖๕     ตั้งไว ้ 
๓๕,๐๐๐  บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๗๗ 
รายการท่ี  ๒ 

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

๐๐๒๕๐   
  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 

 ๔)  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ต าบลทรายขาว 
  ประจ าปี  ๒๕๖๕     ตั้งไว ้ 
๑๐,๐๐๐  บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๖ 
รายการท่ี  ๒ 



 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

๐๐๒๕๐   
  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
 

-๙๘- 
 

 ๕)  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE ต าบลทรายขาว 
 ประจ าปี  ๒๕๖๕      ตั้งไว ้ 
๕๐,๐๐๐  บาท 
  ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๖ 
รายการท่ี  ๔ 

 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

๐๐๒๕๐   
  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 

๑.๒  หมวดค่ำวสัดุ  (๕๓๓๐๐๐๐)      ตั้งไว ้  
๒๐๔,๐๐๐ บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือถงัขยะพลาสติก  จ  านวน  ๑๗๐ ถงั ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท   
 ขนาดบรรจุ  ๑๐๐ ลิตร  ฝาช่องทิ้งสีน ้าเงิน  ( ขยะทัว่ไป )  ชนิดฝา  ๑ ช่องทิ้ง  แบบ
มีลอ้   
 พร้อมสกรีน ช่ือหน่วยงาน   

 ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๖๒  
รายการท่ี  ๕ 
 โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
๐๐๒๕๐   

  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
๒. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐๐)      รวม      

๑๒๐,๐๐๐ บำท 
       ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐๐)     รวม      
๑๒๐,๐๐๐ บำท 

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (๕๖๑๐๒๐๐)    ตั้งไว ้   
๑๒๐,๐๐๐ บาท  
        ๑) อุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอวงัสะพุง     ตั้งไว ้     
๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอวงัสะพุง ตามโครงการจดังานรัฐพิธีและ
กิจกรรม 
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๘ รายการท่ี  

๑ 
โดยถือปฏิบติัตาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ 

มท วา่ดว้ย เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐ 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
 
 
 
 
 
 
    -๙๙- 

 

  ๒) อุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอวงัสะพุง    ตั้งไว ้    
๒๐,๐๐๐ บาท 



-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอวงัสะพุง ตามโครงการอบรมราษฎรอาสา
ตา้นยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕    
 เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๒ รายการท่ี 

๓ 
โดยถือปฏิบติัตาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ประกอบกบัระเบียบ 

มท วา่ดว้ย เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐ 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
  ๓) อุดหนุนท่ีท าการจงัหวดัเลย   ตามโครงการงานประเพณี งานดอกฝ้ายบานสืบ
สาน    วฒันธรรมไทยเลย  ประจ าปี  ๒๕๖๕     
 ตั้งไว ้    ๒๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนงานประเพณี งานดอกฝ้ายบานสืบสานวฒันธรรมไทยเลย   
ประจ าปี  ๒๕๖๕      เป็นเงิน  
๒๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๗๕  รายการท่ี  

๑ 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐ 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
  ๔) อุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดัเลย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
การส่งเสริม   และสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น  การแกไ้ขปัญหา   ยาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน     ประจ าปี  ๒๕๖๕  
    ตั้งไว ้     ๓๐,๐๐๐ บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดัเลย ตามโครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม



ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ  
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หนา้  ๒๕๙  รายการ

ท่ี ๑ 
โดยถือปฏิบติัตาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ 

มท วา่ดว้ย เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐ 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
 

    -๑๐๐- 
 

๓. งบลงทุน  (๕๔๐๐๐๐๐)     รวม      ๙๙,๐๐๐ บำท 
         ๓.๑  หมวดค่ำทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง  (๕๔๒๐๐๐๐)   รวม      ๙๙,๐๐๐ บำท 
 ๓.๑.๑ ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพกั (๕๔๒๐๘๐๐)  รวม      ๙๙,๐๐๐ บำท 
  ๑. ค่าจดัซ้ือพร้อมติดตั้งซุม้พระบรมฉายาลกัษณ์เฉลิมพระเกียรติ  
  รัชกาลท่ี ๑๐      ตั้งไว ้   ๙๙,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดตั้งซุม้พระบรมฉายาลกัษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
ท่ี ๑๐  
  โดยติดตั้งบริเวณบา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี ๑๓  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑)  กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด  ๒๒๐ X ๓๖๐ ซม.  จ  านวน  ๑  คู่ 
  ๒) พุม่เงิน – พุม่ทอง ไฟเบอร์กลาส ขนาดความสูง  ๑๐๐ ซม.  จ  านวน  ๑  คู่ 
  ๓) ตราสัญลกัษณ์ (วปร.) ขนาดความสูง  ๑๐๐ ซม.  จ  านวน  ๑  ชุด 
  ๔) ฐานไฟเบอร์กลาสพร้อมโครงเหล็ก ขนาด  ๓๕๐ X ๑๓๕ ซม.  จ  านวน  ๑  ชุด 
  ๕) ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด  ๑๓๐ X ๒๖๐ ซม.  จ  านวน  ๑  ชุด 
  ๖) ป้ายช่ือหน่วยงาน    ขนาด  ๔๐ X ๒๐๐ ซม.  จ  านวน  ๑  ชุด 
  ๗) ป้ายทรงพระเจริญ  ขนาด  ๓๕ X ๒๐๐ ซม.  จ  านวน  ๑  ชุด 
  ๘) ความสูงรวมจากฐานถึงยอดตราสัญลกัษณ์ (วปร.)  ๖๐๐ ซม.   
  ๙) ตราสัญลกัษณ์ครุฑ ขนาดความสูง ๖๕ ซม. ๑ องค ์

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๘๐  รายการท่ี  
๓ 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๘๔๒  

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๐   

      งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน ๐๐๒๕๒) 
 
 
 
 
       
 

   
 
 
 
 
 

-๑๐๑- 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๑)     รวม     

๓๐๐,๐๐๐ บำท 
๑. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)      รวม     

๓๐๐,๐๐๐ บำท 
      ๑.๑ หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)       รวม     
๓๐๐,๐๐๐ บำท 
       ๑.๑.๑ รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ (๕๓๒๐๒๐๐)   ตั้งไว ้  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนาหรือประเพณีทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
การจดังานประเพณีวนัสงกรานต ์     ตั้งไว ้  

๒๐๐,๐๐๐ บาท 



  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม  
และนนัทนาการ ๐๐๒๖๐  งานศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ๐๐๒๖๓)   
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนาหรือประเพณีทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
การจดังานประเพณีเล้ียงปี       ตั้งไว ้   

๕๐,๐๐๐ บาท 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม  
และนนัทนาการ ๐๐๒๖๐  งานศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ๐๐๒๖๓)   
๓)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน/ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม        ตั้งไว ้  

๒๐,๐๐๐  บาท 
  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม  
และนนัทนาการ ๐๐๒๖๐  งานศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ๐๐๒๖๓)   
๔)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพิธีบวงสรวงพระธาตุเรือค า   ตั้งไว ้ 

๓๐,๐๐๐  บาท 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๖๙  รายการท่ี  ๒ 

  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประกอบกบัระเบียบ มท วา่ดว้ยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้าย 

ในการจดังานการจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม  



และนนัทนาการ ๐๐๒๖๐  งานศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ๐๐๒๖๓)   
 

  -๑๐๒- 
 

     ด้ำนกำรเศรษฐกจิ (๐๐๓๐๐) 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (๐๐๓๑๐) 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน (๐๐๓๑๒)    รวม  ๘,๐๙๐,๐๐๐ 
บำท 
     งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)      รวม  ๘,๐๙๐,๐๐๐ 
บำท 
         ๑. หมวดค่ำทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง  (๕๔๒๐๐๐๐)   รวม  ๘,๐๙๐,๐๐๐ 
บำท 

 ๑.๑ ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร (๕๔๒๐๙๐๐)  
  ๑.  โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าชลประทาน  สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า     
 บา้นบุ่งคอ้  หมู่ท่ี  ๑        ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐  
บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน ้าชลประทาน  สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  ดงัน้ี 

  ๑.  จุดท่ี ๑  สายร่องหนองต้ิว  ก่อสร้างคลองส่งน ้า  คสล.  ปากกวา้ง  ๒  เมตร   
 ทอ้งกวา้ง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๒๕๐  เมตร  ลึก  ๐.๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร   
  ๒. จุดท่ี ๒  สายบุ่งหอยปัง  ปากกวา้ง  ๒  เมตร  ทอ้งกวา้ง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  
๑๔๐  เมตร   
 ลึก  ๐.๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร 
จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๖๑ รายการท่ี  

๕๕ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บา้น 



 บา้นบุ่งคอ้  หมู่ท่ี ๑      ตั้งไว ้ ๑๘๒,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร        
 ลึกไม่นอ้ยกวา่  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ   
 ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร   จ  านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๐๕  รายการท่ี  

๒๑๘ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                     รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 

    -๑๐๓- 
 

  ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บา้น   
 บา้นโพนงาม   หมู่ท่ี ๓          ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร        
 ลึกไม่นอ้ยกวา่  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๒๑๑  เมตร  พร้อมบ่อพกัน ้าคอนกรีต  ๒  บ่อ  ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๑๑ รายการท่ี  

๒๒๔ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 



  ๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบฝาปิดพร้อมขดุลอก
ส่ิงปฏิกูล 
 บา้นทรายขาวเหนือ  หมู่ท่ี ๑๗     ตั้งไว ้ ๘๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาคอนกรีตพร้อม
ขดุลอก 

 ส่ิงปฏิกูล   โดยท าการขดุลอกส่ิงปฏิกูลรางระบายน ้า   ยาว  ๑๙๕  เมตร  และท าฝาราง
ระบายน ้า   
 ขนาด  ๐.๔๐ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร    

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๐๕  รายการท่ี  

๒๓๓ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
           รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  ๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบฝาคอนกรีต 
 บา้นทรายขาวเหนือ  หมู่ท่ี ๑๗     ตั้งไว ้ ๑๕๗,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาคอนกรีต   
 ขนาดกวา้ง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกวา่  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๘๗  เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร  จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๑๕ รายการท่ี  

๒๒๘ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 



      -๑๐๔- 
 
 

  ๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายรอบหมู่บา้น 
 บา้นกกซอ้นอ้ย  หมู่ท่ี ๑๙      ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีต  กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึกไม่นอ้ยกวา่  
๐.๗๐ เมตร   
 ยาว  ๑๓๔  เมตร  วางท่อระบายน ้าคอนกรีต ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  จ  านวน  ๔๐ ท่อน 
พร้อมบ่อพกัน ้า คอนกรีต จ านวน ๕ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ 
เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๑๖  รายการท่ี  

๒๒๙ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                   รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  ๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ธนาคารน ้าใตดิ้น)  
 บา้นโพนทอง  หมู่  ๙  เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าเสียจากรางระบายน ้าสาธารณะในหมู่บา้นไหล
ลง 
 สู่ท่ีดินของประชาชน       ตั้งไว ้   ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ (ธนาคารน ้ าใตดิ้น) ร่องน ้าไร้ท่อ  
กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร และผนัน ้าลงใตดิ้น  ขนาด  ๐.๘๐ x 

๐.๘๐ x ๑.๒๐  เมตร   
รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๘  รายการท่ี  
๒๒ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                     รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -๑๐๕- 
 
 

๘. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น   

 บา้นทรายขาวนอก   หมู่ท่ี ๒       ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายรอบบา้น จ านวน ๒ 
เส้น  ดงัน้ี 

เส้นท่ี  ๑   ขนาดกวา้ง  ๔.๕๐  เมตร ยาว ๑๖๓  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร พื้นท่ี
ผวิจราจร 

ไม่นอ้ยกวา่  ๗๓๓.๕๐  ตารางเมตร  

เส้นท่ี  ๒   ขนาดกวา้ง  ๔  เมตร ยาว ๖๘  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร พื้นท่ีผิว
จราจร 

 ไม่นอ้ยกวา่  ๒๗๒  ตารางเมตร 
  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๒ รายการท่ี  
๑๐๐ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๙.โครงการก่อสร้างเสริมผวิถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายบุ่งแย ้ 
 บา้นทรายขาว    หมู่ท่ี  ๕       ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายบุ่งแย ้  
 ขนาดกวา้ง ๔  เมตร       ยาว  ๒๕๒ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ย
กวา่  
  ๑,๐๐๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร 
จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๖  รายการท่ี ๓ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
       รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -๑๐๖- 
 

  ๑๐. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายบา้นยาย
แหลง้   



 บา้นนาววั   หมู่ท่ี  ๗       ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายบา้นยาย
แหลง้   
 ขนาดกวา้ง  ๕.๐๐  เมตร       ยาว  ๒๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจรไม่
นอ้ยกวา่   ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ 
เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๘  รายการท่ี  ๓ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
          รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  ๑๑.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น 
 บา้นกุดตอเรือ  หมู่ท่ี  ๑๔      ตั้งไว ้ ๒๖๗,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สายรอบบา้น  
 จุดท่ี  ๑  ขนาดกวา้ง ๗ เมตร ยาว  ๒๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจร 
  ไม่นอ้ยกวา่  ๑๔๐ ตารางเมตร  
 จุดท่ี  ๒  ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๒๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจร 
  ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ ตารางเมตร  
 จุดท่ี  ๓  ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๖๕ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจร 
  ไม่นอ้ยกวา่ ๓๒๕ ตารางเมตร และซ่อมหลุมท่ีช ารุด   ๑ จุด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์ โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๕  รายการท่ี  

๖ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  



       รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 
 
 

 
         -๑๐๗- 
 

  ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายริมเลย   
 บา้นดอนส าราญ   หมู่ท่ี  ๑๕     ตั้งไว ้ ๒๓๓,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายริมเลย   
 ผวิทางกวา้ง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร  หนาโดยเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่
นอ้ยกวา่   
 ๔๐๐ ตารางเมตร    พร้อมป้ายโครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๖  รายการท่ี  ๖ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  ๑๓. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น   
 บา้นดอนส าราญ   หมู่ท่ี  ๑๕     ตั้งไว ้ ๑๖๗,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น   
 ขนาดกวา้ง  ๔  เมตร   ยาว  ๑๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ย
กวา่   
 ๔๐๐ ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน 
๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 



ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๗  รายการท่ี  
๖ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
          รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  ๑๔.  โครงการก่อสร้างเสริมผวิถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น     
 บา้นโพนงามพฒันา     หมู่ท่ี  ๑๘      ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิถนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   สายรอบบา้น  
ดงัน้ี 

สายท่ี  ๑   ขนาดกวา้ง  ๕  เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร  
 หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๔๐๐  ตารางเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
              -๑๐๘- 
 

สายท่ี  ๒   ขนาดกวา้ง  ๔  เมตร ยาว ๑๕๐  เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรอพื้นท่ี
ผวิจราจร 

 ไม่นอ้ยกวา่  ๖๐๐  ตารางเมตร 
 พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๐  รายการท่ี  

๗ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโนนแสนสุข 

 บา้นกกซอ้  หมู่ท่ี ๔        ตั้งไว ้ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนแสนสุข  ขนาดกวา้ง ๔  
เมตร                    
 ยาว ๑๓๒ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๕๒๘ ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๗  รายการท่ี  

๑๕ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
  

  ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโสกเบา้ 
 บา้นฟากเลย   หมู่ท่ี ๑๐       ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเบา้  ขนาดกวา้ง  ๓   
เมตร                    
 ยาว  ๒๓๒ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๖๙๖ ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๗  รายการท่ี  

๑๒๑ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  



       รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
    -๑๐๙- 
 

  ๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบหมู่บา้น 

 บา้นทรายขาวเหนือ  หมู่ท่ี ๑๗       ตั้งไว ้ ๑๖๓,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บา้น  ขนาดกวา้ง ๔   
เมตร                    
 ยาว  ๗๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๒๙๒  ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๐  รายการท่ี 

๑๓ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนา้สนามกีฬา - บา้นยายมี 
 บา้นโพนงามพฒันา   หมู่ท่ี ๑๘     ตั้งไว ้ ๑๑๘,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้สนามกีฬา - บา้นยายมี  
ขนาด กวา้ง ๕  เมตร  ยาว  ๔๑ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๒๐๕ 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๓๔  รายการท่ี  

๑๒๘ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๑๙.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยเตย 
 บา้นนาววั  หมู่ท่ี ๗      ตั้งไว ้ ๗๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยเตย  ขนาดกวา้ง ๓  
เมตร    
ยาว   ๓๑๖  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่   ๙๔๘  ตาราง
เมตร  
พร้อมบดทบั    

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้ ๔๓  รายการท่ี   

๑๔๓ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
    
    -๑๑๐- 
 

  ๒๐.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยหินวดั 
 บา้นนาววั  หมู่ท่ี ๗      ตั้งไว ้ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยหินวดั ขนาดกวา้ง  ๓  
เมตร    
ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๑,๗๗๐ ตารางเมตร 
พร้อมบดทบั 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕  รายการท่ี  

๑๑๙ 



 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒)  

  ๒๑.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายแก่งสัมพนัธ์ 

 บา้นเหวอ่  หมู่ท่ี ๘      ตั้งไว ้ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายแก่งสัมพนัธ์ ขนาดกวา้ง ๓ 
เมตร    
ยาว  ๒๒๖  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๙๔๘  ตาราง
เมตร  
พร้อมบดทบั    

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๔๕  รายการท่ี  

๑๔๕ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๒๒.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  ภูป่าเป้า - สายพอ่เอ 

 บา้นน ้าคอ้  หมู่ท่ี ๑๒      ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  ภูป่าเป้า - สายพอ่เอ   ขนาด
กวา้ง ๓ เมตร 

 ยาว  ๑,๖๒๐ เมตร  หนาเฉล่ีย   ๐.๑๐  เมตร  หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๔,๘๖๐ ตาราง
เมตร   
 พร้อมบดทบั ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด  ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร  จ  านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๖  รายการท่ี  

๑๔๙ 



 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
    -๑๑๑- 
 

๒๓. โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายนาดา้ย 
 บา้นฟากหว้ย    หมู่ท่ี ๑๓      ตั้งไว ้ ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายนาดา้ย ขนาดกวา้ง ๓  
เมตร    
ยาว  ๑๔๕  เมตร  เฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๔๓๕ ตารางเมตร  
พร้อมบดทบั  

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๕๐  รายการท่ี  

๑๕๐ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
       รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๒๔.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายภูซาง 
 บา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี ๑๓      ตั้งไว ้ ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายภูซาง ขนาดกวา้ง  ๓  เมตร    
 ยาว  ๗๕๕  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๒,๒๖๕ ตาราง
เมตร    
 ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๖๐  รายการท่ี  

๑๕๐ 



 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๒๕.โครงการก่อสร้างถนนสู่การเกษตรลูกรัง หรือวสัดุคดัเลือก  สายซ ามะคาว 
 บา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี  ๑๓      ตั้งไว ้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  หรือวสัดุคดัเลือก  ขนาดกวา้ง 
๓ เมตร    

 ยาว  ๔๐๐  เมตร  ถมดินเฉล่ีย  ๑.๐๐-๑.๕๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ 
ตารางเมตร    พร้อมบดทบั  และวางท่อระบายน ้า  ขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร จ านวน  ๕  ท่อน  และ
ท่อระบายน ้า  ขนาด  Ø   ๐.๓๐ เมตร  จ  านวน  ๑๕  ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  
ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร  จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๕๒  รายการท่ี  

๑๕๘ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
    -๑๑๒- 
 

  ๒๖. โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายพอ่สมหวงั 
 บา้นกุดตอเรือ  หมู่ท่ี ๑๔      ตั้งไว ้ ๓๓,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายรอบบา้น ขนาดกวา้ง  ๓  
เมตร    
ยาว  ๑๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๔๕๐ ตาราง
เมตร   



พร้อมบดทบั  
รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๕๐  รายการท่ี  
๑๔๘ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

   ๒๗.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยวงัยาว - ไร่พอ่หม่อง 
 บา้นโพนงามพฒันา  หมู่ท่ี ๑๘     ตั้งไว ้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายหว้ยวงัยาว  - ไร่พอ่หม่อง  
ขนาดกวา้ง 
๔ เมตร  ยาว  ๘๗๕ เมตร หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐ เมตร   หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  ๓,๕๐๐ 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร   จ  านวน ๑ 
ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๕๐  รายการท่ี  

๑๕๐ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๒๘.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายกกซอ้นอ้ย - หนอง
กา้นเหลือง 
 บา้นกกซอ้นอ้ย  หมู่ท่ี ๑๙      ตั้งไว ้ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายกกซอ้นอ้ย - หนอง
กา้นเหลือง  



 ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว  ๑,๑๒๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร  หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่นอ้ย
กวา่  ๕,๖๐๐  ตารางเมตร พร้อมบดทบั ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ 
เมตร จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๔๗  รายการท่ี  

๑๕๗ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒)  
 
    -๑๑๓- 
 

  ๒๙.โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายโพนทองพฒันา - ภูชี 

 บา้นโพนทองพฒันา  หมู่ท่ี ๒๐     ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก  สายโพนทองพฒันา  –  ภูชี  
 ขนาดกวา้ง ๕  เมตร   ยาว ๑,๓๔๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   หรือพื้นท่ีผวิจราจรไม่
นอ้ยกวา่  ๖,๗๐๐  ตารางเมตร   พร้อมบดทบั  ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X 
๒.๔๐ เมตร  
 จ านวน ๑ ป้าย 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๔๐  รายการท่ี  

๑๓๓ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                   รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๓๐. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บา้นนาววั  หมู่ท่ี ๗ ตั้งไว้
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



  -เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล  ขนาด Ø  ๖ น้ิว  ลึก  ๖๐  เมตร ข้ึนไป    
รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๑  รายการท่ี  
๑๙ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
      รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 

  ๓๑. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บา้นเหวอ่  หมู่ท่ี ๘ ตั้งไว้
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล  ขนาด Ø  ๖ น้ิว  ลึก  ๖๐  เมตร ข้ึนไป    
รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๐  รายการท่ี  
๑๘ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
       รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 
    
    -๑๑๔- 
 

  ๓๒.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล  คุม้น ้าประปา 
   บา้นกุดตอเรือ  หมู่ท่ี ๑๔        ตั้งไว ้  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล  ขนาด ๖ น้ิว  ลึก ๖๐ เมตร ข้ึนไป    



รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๒๑  รายการท่ี  

๒๓๘ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 

  ๓๓.โครงการขยายท่อประปา PVC  สายนาโป่ง   
 บา้นฟากหว้ย  หมู่ท่ี ๑๓       ตั้งไว้
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล  ขนาดท่อ PVC  Ø ๒ น้ิว  ชั้น  ๘.๕  ยาว  ๔๖๓ 
เมตร 
 พร้อมอุปกณ์ขอ้ต่อท่อ 

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๓๐  รายการท่ี  

๒๔๗ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ) 
        รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒)  

  ๓๔.  โครงการยา้ยหอถงัสูง  ขนาด  ๑๐  ลบ.ม. (หอถงัไฟเบอร์กลาส)  พร้อมขดุ
เจาะ 
 บ่อน ้าบาดาล  บา้นนาววัพฒันา หมู่  ๑๖    ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่ายา้ยหอถงัสูง  ขนาด  ๑๐  ลบ.ม. (หอถงัไฟเบอร์กลาส)  พร้อมขดุ
เจาะ 
 บ่อบาดาล  PVC    ๐.๖๐  น้ิว  ลึกไม่นอ้ยกวา่  ๖๐  เมตร  หรือทดสอบปริมาณน ้าใตดิ้น 
 ไม่นอ้ยกวา่  ๔  ลบ.ม. / ชัว่โมง  และวางท่อน ้าประปา  PVC  ขนาด Ø  ๒  น้ิว  ขั้น  ๘.๕   
 ยาว  ๑๑๕  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน 
๑ ป้าย 



รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 
ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๑  รายการท่ี  

๒๑ 
 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
            รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
      -๑๑๕- 
 
  ๓๕.โครงการขดุลอกหว้ยเซียงซอ้ย บา้นโนน  หมู่ ๑๑ ตั้งไว ้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกหว้ยเซียงซอ้ย  โดยมีพื้นท่ีขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒,๐๐๐  
ตารางเมตร   ลึกเฉล่ีย  ๑ เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกวา่  ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศกเ์มตร 

 พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,  ปร.๕ และแบบแปลนของ อบต.ทรายขาว 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๑๔  รายการท่ี  
๑๙ 

 โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบ กบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
          รหสับญัชี ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   -๑๑๖- 
 

  ด้ำนกำรเศรษฐกจิ (๐๐๓๐๐) 
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 

   งำนส่งเสริมกำรเกษตร (๐๐๓๒๑)       รวม  
๑,๒๐๕,๐๐๐ บำท 
    ๑. งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐๐)       รวม     
๒๐๕,๐๐๐ บำท  

๑.๑ หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)                    รวม          
๕,๐๐๐ บำท 

๑.๑.๑  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (๕๓๑๐๑๐๐)                 จ  านวน       

๕,๐๐๐ บาท 
๑) ประเภทค่าตอบแทนการส ารวจและกรอกขอ้มูลสุนขัและแมว ตั้งไว ้        

๕,๐๐๐ บาท 



- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการส ารวจและกรอกขอ้มูลสุนขัและแมว ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณ 

วลยัลกัษณ์ อคัราชกุมารี  กรมพระศรีสวา่งควฒัน วรขตัติยราชนารี  ประจ าปี  
๒๕๖๕  

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ งานส่งเสริมการเกษตร  

๐๐๓๒๑) 
 ๑.๒  หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)     รวม        
๕๐,๐๐๐ บำท 

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ (๕๓๒๐๒๐๐)              จ  านวน    
๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. โครงการผลิตน ้าหมกัชีวภาพ  สารบ าบดัน ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็โดยใชส้าร
เร่ง พด.๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕          ตั้ง
ไว ้   ๒๐,๐๐๐  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการผลิตน ้าหมกัชีวภาพ  สารบ าบดัน ้าเสียและ
ขจดักล่ินเหม็น โดยใชส้ารเร่ง พด.๑ 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี 
๓ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ งานส่งเสริมการเกษตร  

๐๐๓๒๑)  ๒. โครงการพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ และการผลิตเช้ือไตรโคเดอร์มา 
 เพื่อใชใ้นการการเกษตร            ตั้งไว ้     
๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการโครงการพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ และการ
ผลิต 
 เช้ือไตรโคเดอร์มาเพื่อใชใ้นการการเกษตร 



ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี 
๔ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ งานส่งเสริมการเกษตร  

๐๐๓๒๑) 
 

   -๑๑๗- 
 

 ๒. โครงการพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ และการผลิตเช้ือไตรโคเดอร์มา 
 เพื่อใชใ้นการการเกษตร            ตั้งไว ้     
๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการโครงการพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ และการ
ผลิต 
 เช้ือไตรโคเดอร์มาเพื่อใชใ้นการการเกษตร 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี 
๔ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
                 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ 
       งานส่งเสริมการเกษตร  ๐๐๓๒๑)  

 ๓.โครงการอบรมเพื่อศกัยภาพอาสาปศุสัตวป์ระจ าต าบลทรายขาว 
 ร่วมกบัส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอวงัสะพุง     ตั้งไว ้      
๑๐,๐๐๐ บาท  

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๗  รายการท่ี 
๑ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
                 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ 



       งานส่งเสริมการเกษตร  ๐๐๓๒๑)  
 

       ๑.๓ หมวดค่ำวสัดุ (๕๓๓๐๐๐๐)      รวม        
๑๕๐,๐๐๐ บำท 
             ๑.๓.๑ วสัดุการเกษตร (๕๓๓๑๐๐๐)     ตั้งไว ้     
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขั
บา้  ตามพระ ปณิธานศาตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์  อคัรราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควฒัน  วรขติัยราชนารี ปี ๒๕๖๕   
 ตั้งไว ้    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๕๕  รายการท่ี 
๒ 

โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิ
ภาพสัตว ์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกบัโดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๖๔ 

            (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐ 
       งานส่งเสริมการเกษตร  ๐๐๓๒๑) 
 
 
 
 
 
 
    -๑๑๘- 
 

  

๒.๔ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)     รวม    
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

๒.๔.๑ ค่าไฟฟ้า  (๕๓๔๐๑๐๐)                    
๑) ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า      ตั้งไว ้ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า รวม ๔ แห่ง  ไดแ้ก่   
   ๑. สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นบุ่งคอ้  หมู่ท่ี ๑  
   ๒. สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นโพนทอง หมู่ท่ี ๙  
   ๓. สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นโนน หมู่ท่ี ๑๑  
   ๔. สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นกุดตอเรือ หมู่ท่ี ๑๔ 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานทัว่ไป 

๐๐๑๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -๑๑๙- 
 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (๐๐๔๐๐) 
    แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐) 

รำยจ่ำย (๕๐๐๐๐๐)                  รวม  
๓๒,๔๔๔,๓๖๐ บำท 

งบกลำง (๕๑๐๐๐๐๐)                  รวม  
๓๒,๔๔๔,๓๖๐ บำท 

๑. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  (๕๑๑๐๓๐๐)                  ตั้งไว ้    
๓๐๘,๑๓๔ บาท 

๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งทัว่ไป            ตั้งไว ้    
๒๙๙,๑๓๔ บาท 

๑) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งทัว่ไป  ส านกัปลดั   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย      เป็นเงิน      

๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑)     
๒) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งทัว่ไป  กองคลงั   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย      เป็นเงิน      

๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑ 
๓) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งทัว่ไป  กองช่าง   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย      เป็นเงิน    

๑๕,๐๐๐ บาท 



โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๗๔๙   

ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑) 
๔) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งตามภารกิจ  ส านกัปลดั   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย                เป็นเงิน  

๑๓๖,๑๓๔ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑)     
๕) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งตามภารกิจ  กองคลงั   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย                เป็นเงิน     

๕๔,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑)     
 
 
 
 
 

-๑๒๐- 
 
๖) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งตามภารกิจ  กองช่าง   
อตัราร้อยละ ๕/เดือน/ราย                เป็นเงิน   

๕๔,๐๐๐ บาท 
 โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี  

๑) พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 



๒) หนงัสือส านกังาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๙.๕/ว ๙   
ลงวนัท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗ 
๓) หนงัสือส านกังาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๙.๕/ว ๘๑   
ลงวนัท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

 ๔) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง ๐๐๔๑๑)  
๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม ของพนกังานจา้งทัว่ไป (ถ่ายโอน) ตั้งไว ้ 
๙,๐๐๐ บาท 

-ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานี 

สูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 
 โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 

๑) พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
๒) หนงัสือส านกังาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๙.๕/ว ๙   
ลงวนัท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗ 
๓) หนงัสือส านกังาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๘๐๙.๕/ว ๘๑   
ลงวนัท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

 ๔) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 
๐๐๔๑๑) 
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนทดแทนประจ าปี  ๒๕๖๕        ตั้งไว ้ 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 -ค่าสมทบเงินกองทุนทดแทนของพนกังานจา้ง ประจ าปี  ๒๕๖๕       

 โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 
 ๑) พระราชบญัญติัเงินทดแทน  (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒) หนงัสือกมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ๐๘๐๘.๒/ว  
๔๑๗๒   
ลงวนัท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๖๑ 

 ๓) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 
๐๐๔๑๑) 

 
 

-๑๒๑- 
 

๓. ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(๕๑๑๐๗๐๐)          ตั้งไว ้   
๒๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตต าบลทรายขาว  จ านวน ๑๒ เดือน ดงัน้ี 
 ๒.๑  ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุช่วงอาย ุ  ๖๐ – ๖๙ ปี   จ านวน  ๑,๗๓๒ ราย  
 ๒.๒ ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุช่วงอาย ุ๗๐ – ๗๙ ปี  จ านวน       ๘๙๐ ราย  
 ๒.๓ ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุช่วงอาย ุ๘๐ – ๘๙ ปี   จ านวน      ๓๘๑ ราย  
 ๒.๔ ค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุช่วงอาย ุ๙๐ ปี  ข้ึนไป  จ านวน    ๑,๐๐๐ ราย  

โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 
๑) ระเบียบกระทวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒และแกไ้ขเพิ่มเติม 
๒) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง ๐๐๔๑๑) 

๔. ค่าเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ (๕๑๑๐๘๐๐)              ตั้งไว ้  
๘,๐๔๖,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการในเขตต าบลทรายขาว   จ  านวน ๘๙๐ ราย   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการในเขตต าบลทรายขาว  กรณีอายุต  ่ากวา่ ๑๘ ปี  
จ านวน  ๓๒  ราย  
โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียคนพิการของ

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และแกไ้ขเพิ่มเติม 



๒) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง ๐๐๔๑๑) 

๕. ค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ (๕๑๑๐๙๐๐)      ตั้งไว ้   
๒๑๐,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในเขตต าบลทรายขาว จ านวน ๓๕ ราย ๆ ละ  
๕๐๐ บาท  

รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงั

ชีพ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
      ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หนา้  ๒๔๙  

รายการท่ี ๒ 
        (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑) 
 

-๑๒๒- 
๖. ส ารองจ่าย (๕๑๑๑๐๐๐)      ตั้งไว ้  

๙๐๐,๐๐๐ บาท  
๑. เพื่อเป็นเงินส ารองจ่าย        ตั้งไว ้  

๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
(๑) กรณีเกิดภยัธรรมชาติ   (๒) กรณีฉุกเฉินและจ าเป็น  
๒. เพื่อเป็นเงินส ารองจ่าย         ตั้งไว ้ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กรณีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติเช้ือโควิด – ๑๙ 

  โดยเป็นไปตามขอ้กฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือ ดงัน้ี 
  ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 



  ๒) ระเบียบ มท วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ร   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๓) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  ๐๓๑๓. ๔ /ว  ๖๖๗  
 ลงวนัท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๕ 
  ๔) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕  ลงวนัท่ี ๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๕) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๔๐๗๒   
 ลงวนัท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 ๖) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑) 
๗. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพนั  (๕๑๑๑๑๐๐)      ตั้งไว ้ 

๖๙๐,๐๐๐ บาท 
๗.๑ ค่าสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในเขตต าบลทรายขาว  ตั้งไว ้ 

๒๙๐,๐๐๐ บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ    ในการด าเนินงานกองทุน

หลกัประกนั 
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในเขตต าบลทรายขาว รวม ๒๐ หมู่บา้น โดยตั้งงบประมาณ

ในอตัรา 
ร้อยละ ๕๐ จากยอดงบประมาณรายรับของเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจากกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กรณีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  
(ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นประเภทสามญั) 
 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
 ๑) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๐๐ 
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๓) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๓๑   
ลงวนัท่ี  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๔) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   

    ลงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   



  (ตั้งจ่ายจากจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 
๐๐๔๑๑) 

 
-๑๒๓- 

   
๗.๒  ค่าเงินบ าเหน็จบ านาญ      ตั้งไว ้  

๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและลูกจา้งประจ าท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 
   โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย  ระเบียบ และหนงัสือ ดงัน้ี 

   ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของหน่วยบริหาร
     ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ รวมแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕     ๒) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
   ลงวนัท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔    
   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 
๐๐๔๑๑)     

๗. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (๕๑๒๐๑๐๐) ตั้งไว ้  
๖๖๐,๒๒๖ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ( กบท. ) ซ่ึง
ก าหนด 

      ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล    ตอ้งตั้งงบประมาณในอตัราร้อยละหน่ึง  ของงบประมาณ
รายได ้
      ประจ าปี  (ไม่รวมรายไดจ้ากพนัธบตัรเงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหห้รือเงินอุดหนุน ) ซ่ึง
ปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดป้ระมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน  ๓๓,๐๑๑,๓๐๐ บาท  คิด
อตัรา 
      ร้อยละ ๒  เป็นเงิน   ๖๖๐,๒๒๖ บาท  

 โดยถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
 ๑) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๐๐ 
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 ๓) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๕/ว  ๓๑   
 ลงวนัท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

     ๔) หนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕ ลงวนัท่ี  ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๔   
 ๕) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙   
 ลงวนัท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง 

๐๐๔๑๑) 
 


