
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

****************************

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาตําบล
เป็นประจําทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2559 ฉบับท่ี 2 ข้อ 14 กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบ

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 14 อบต.ทรายขาวจึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณการใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินใน
รอบปีงบประมาณพ.ศ.2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัด
การ อบตทรายขาวดังนี้

1.วิสัยทัศน์ของอบต.ทรายขาว

"ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค

และบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข"

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. เป้าประสงค์
(1) ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก
(2) สามารถระบายน้ําในหมู่บ้านได้ดี ป้องกันน้ําท่วมขังในชุมชน
(3) มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
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(4) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง และมีโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆอย่างเหมาะสม
(5) เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
(6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
(7) ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี ห่างไกลจากโรคระบาด
(8) ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ได้รับสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ
(9) สามารถป้องกันภัยธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และปัญหายาเสพติด

ลดลง
(10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์
(11) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว
(12) ประชาชนได้แสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาไปในระดับอําเภอ จังหวัด หรือประเทศ
(13) ประชาชนมีแหล่งค้าขาย มีศักยภาพด้านอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
(14) ประชาชนมีการพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาด
(15) ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานท้องถ่ิน
(16) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน
4. ตัวช้ีวัด

(1) จํานวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
(2) จํานวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือ

จัดสร้างแหล่งน้ํา
(3) จํานวนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
(4) จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา
(5) จํานวนโครงการเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ
(6) จํานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับ

หมู่บ้านหรือตําบล
(7) จํานวนโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติด

เตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี
(8) จํานวนโครงการป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(9) จํานวนโครงการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) จํานวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
(11) จํานวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
(12) จํานวนโครงการด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้
(13) จํานวนโครงการการพัฒนาด้านการเกษตร
(14) จํานวนโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
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(15) จํานวนโครงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.ค่าเป้าหมาย
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่า จํานวน 6 สายต่อปี
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือจัดสร้างแหล่งน้ําไม่

น้อยกว่าจํานวน 6 แห่งต่อปี
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 แห่งต่อปี
(4) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี
(5) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ

ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้าน

หรือตําบล ไม่น้อยกว่า 4 โครงการต่อปี
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(8) จัดกิจกรรมป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1

โครงการต่อปี
(9) จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า

1 โครงการต่อปี
(10) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(11) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
(12) จัดกิจกรรมด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปี
(13) จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(14) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
(15) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
6.กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ํา ฝาย ทํานบหรือจัดสร้างแหล่งน้ํา
(3) ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
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(2) ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ป้องกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้านหรือตําบล
(2) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คน

ยากไร้ เด็กสตรี
(3) ป้องกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(4) พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
กลยุทธ์
(1) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
(2) การพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
กลยุทธ์
(1) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจําตําบล
(2) ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรให้ตอบสนองตลาดระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์
(1)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(2)ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. ตําบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความม่ันคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ
รายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต

5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน

8.แผนงานตามยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.7 แผนงานการเกษตร
3.8 แผนงานงบกลาง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.4 แผนงานการเกษตร
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9.การวางแผน
อบต.ทรายขาว ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
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อบต.ทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

149 118,368,900 116 120,351,000 94 192,550,000 5 2,230,000 21 14,000,000

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

38 6,513,792 37 5,594,100 39 5,259,750 41 8,171,050 39 5,695,000

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

41 12,764,000 38 11,841,000 45 14,964,400 44 16,838,000 44 16,856,000

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา

17 5,020,000 15 5,290,000 15 2,740,000 14 1,590,000 14 1,590,000

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

16 3,630,000 16 1,310,000 15 950,000 14 910,000 14 910,000

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

15 865,000 15 1,610,000 14 1,630,000 14 1,730,000 15 2,080,000

รวม
276 147,161,692 237 145,996,100 222 218,094,150 132 31,469,050 147 41,131,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000

รวม
0 0 0 0 2 600,000 2 600,000 2 600,000
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

0 0 0 0 7 48,592,000 34 98,499,000 3 850,000

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 0 2 300,000 3 400,000 3 400,000

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา

0 0 0 0 3 7,900,000 0 0 0 0

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

0 0 0 0 2 2,100,000 1 300,000 1 300,000

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม
0 0 0 0 15 59,392,000 39 99,699,000 8 2,050,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

0 0 0 0 0 0 9 47,800,000 27 85,500,000

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม
0 0 0 0 0 0 9 47,800,000 28 85,800,000



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับรวมเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

149 118,368,900 116 120,351,000 101 241,142,000 48 148,529,000 51 100,350,000

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

38 6,513,792 37 5,594,100 41 5,559,750 44 8,571,000 42 6,095,000

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

41 12,764,000 38 11,841,000 47 15,764,400 46 17,638,000 47 17,956,000

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา

17 5,020,000 15 5,290,000 18 10,640,000 14 1,590,000 14 1,590,000

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

16 3,630,000 16 1,310,000 17 3,050,000 15 1,210,000 15 1,210,000

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

15 865,000 15 1,610,000 15 1,930,000 15 2,030,000 16 2,380,000

รวม
276 147,161,692 237 145,996,100 239 278,086,150 182 219,568,050 185 129,581,000

10.การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 63 โครงการพัฒนา งบประมาณ 18,690,667 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3,425,000

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 18 2,645,867

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 19 11,229,800

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 4 280,000

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 2 110,000

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 7 1,000,000

รวม 63 18,690,667
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทรายขาว มีดังนี้

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายลําหยัง หมู่ท่ี 6

งบตามข้อบัญญัติ 60,000เพื่อระบายนํ้า
ภายในชุมชน
และป้องกันนํ้า
ท่วม

คูระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว 40
เมตร

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก สาย

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อระบายนํ้า
ภายในชุมชน
และป้องกันนํ้า
ท่วม

คูระบายนํ้า ช่วงท่ี 1
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.20 เมตร ยาว 5
เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง
0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 22 เมตร

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก และ

คูระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

งบตามข้อบัญญัติ 66,000เพื่อระบายนํ้า
ภายในชุมชน
และป้องกันนํ้า
ท่วม

คูระบายนํ้า อิฐบล็อก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50
เมตร ยาว 50 เมตร
คูระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว
5 เมตร

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐบล็อก สาย

ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ หมัด หมู่ท่ี 4

งบตามข้อบัญญัติ 40,000เพื่อระบายนํ้า
ภายในชุมชน
และป้องกันนํ้า
ท่วม

คูระบายนํ้าอิฐบล็อก
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร ยาว 65
เมตร

5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

สวนโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ท่ี 1

งบตามข้อบัญญัติ 304,000เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
3.50 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
420 ตารางเมตร

6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งแกนแตก หมู่ท่ี 6

งบตามข้อบัญญัติ 257,000เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 113
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
339 ตารางเมตร

7. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสวนเคียน หมู่ท่ี 3

งบตามข้อบัญญัติ 365,000เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 126
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
504 ตารางเมตร

8. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายนํ้า คอนกรีต

เสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

งบตามข้อบัญญัติ 7,000เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปอ้งกันอุบัติเหตุ
จากคูระบายนํ้า

ฝาคูระบายนํ้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว 13
เมตร

9. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านจอม

แหลม หมู่ท่ี 2

งบตามข้อบัญญัติ 370,000 เพื่อให้ประชาชน

มีน้ําใช้อุปโภค

บริโภค

งานติดต้ังระบบถังกรอง
สแตนเลส งานร้ือระบบ
ทรายกรอง และงานอื่นๆ
จํานวน 1 ระบบ
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10 ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายกลางบ้าน หมู่ท่ี 5

งบตามข้อบัญญัติ 755,000เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก

ถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
590 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,360 ตารางเมตร

11 ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า

หมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่

งบตามข้อบัญญัติ 466,000 เพ่ือให้
ประชาชน
มีนํ้าใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
เพ่ิมขึ้น

บ่อบาดาลลึกเฉล่ีย ไม่น้อย
กว่า 60-120 เมตร
พร้อมระบบไฟฟ้า
จํานวน 1 แห่ง

12. ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 5 บ้านทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 465,000 เพ่ือให้ประชาชน

มีน้ําใช้ใน

การเกษตรและ

อุปโภคเพ่ิมขํึน

ระบบประปา จํานวน 1
แห่ง

13 ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านใต้-กุโบร์

บ้านใต้ หมู่ท่ี 1(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

งบตามข้อบัญญัติ 250,000 เพ่ือให้ประชาชน

มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
จํานวน 1 สาย

14. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

งบตามข้อบัญญัติ 599,750เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แห่ง

15. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวันสําเร็จ งบตามข้อบัญญัติ 40,000เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนจํานวนไม่
น้อยกว่า 30 คน

16. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้แก่
นักเรียน

เด็กและเยาวชนจํานวนไม่
น้อยกว่า 30 คน

17. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบตามข้อบัญญัติ 80,000เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนจํานวนไม่
น้อยกว่า 100 คน

18. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

สถานศึกษา

งบตามข้อบัญญัติ 546,117เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีอาหารเสริมนม
ท่ีดีรับประทาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลัง
งา จํานวน 2 ศูนย์
โรงเรียนวัดทรายขาวและ
โรงเรียนบ้านควนลังงา จํานวน
2 โรง

19. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ในสังกัด สพฐ.

งบตามข้อบัญญัติ 840,000เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีอาหารท่ีดี
รับประทาน

โรงเรียนวัดทรายขาวและ
โรงเรียนบ้านควนลังงา
จํานวน 2 โรง

20. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการประเพณีกวน

อาซูรอตําบลทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 50,000เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

ประชาชนท่ัวไปไม่น้อย
กว่า 50 คน
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21. ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการประเพณีละ

ศีลอดในเดือนรอมฎอน

งบตามข้อบัญญัติ 60,000เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมความรู้
ด้านศาสนาและ
ละศีลอดร่วมกัน
สร้างความ
สามัคคี

จํานวนมัสยิดและบาลา
เซาะ ได้จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจํานวน 6 แห่ง

22 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงนํ้า

พระครูศรีรัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว)

งบตามข้อบัญญัติ 80,000เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

ประชาชนท่ัวไปไม่น้อย
กว่า 50 คน

23 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และ

กลุ่มต่างๆในชุมชน

งบตามข้อบัญญัติ 70,000เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้นําศาสนา และ
กลุ่มต่างๆ

กลุ่มผู้นําศาสนาและผู้นํา
ต่างๆ
จํานวนไม่น้อยกว่า 30
คน

24 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการสรงนํ้าพระพุทธรูป บูรพาจารย์วัด

ทรายขาว และรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุตําบล

ทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 50,000เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
30 คน

25 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา

เน่ืองในวันเข้าพรรษา

งบตามข้อบัญญัติ 15,000เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 50
คน

26 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

ตําบลทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป

ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 30
คน

27 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด

กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบล

ทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 15,000เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
อาหารท้องถิ่น

ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อย
กว่า จํานวน 100 คน

28 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ

ศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ

ศาสนา

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ
ความรู้ด้าน
ศาสนา

ประชาชนท่ัวไปไม่น้อย
กว่า 20 คน

29 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อเยาวชนได้รับ
ความรู้เร่ือง
คุณธรรม
จริยธรรม

เยาวชนจํานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน

30 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ตามหลักคํา

สอนของศาสนาอิสลาม

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมความรู้
ด้านศาสนา
อิสลาม

ประชาชนท่ัวไปไม่น้อย
กว่า 30 คน

31 ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีชักพระและงาน

มหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี

งบตามข้อบัญญัติ 70,000 เพ่ือสืบสาน

ประเพณีชักพระ

และ

ประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรมของดี

ในท้องถ่ิน

ประชาชนในพื้นท่ี เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 50
คน
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32 ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับ

ผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัคร

ป้องกันภัยพลเรือน

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อให้ความรู้
การป้องกันภัย
พิบัติแก่ผู้นํา
ชุมชน/อปพร.

ประชาชนท่ัวไป/อปพร/
ผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน

33 ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

34. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งบตามข้อบัญญัติ 12,000เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
ของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
จํานวน 1 คร้ัง

35. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย

พิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน

งบตามข้อบัญญัติ 100,000เพื่อสนับสนุนให้
จิตอาสา
พระราชทานใน
ระดับพ้ืนท่ีมี
ความเข้มแข็ง
และมีทักษะ
ความรู้ความชา
นาญในการ
จัดการภัย

จิตอาสาภัยพิบัติ ไม่น้อย
กว่า 40 คนต่อปี

36. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรค

ไข้เลือดออกฯ

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

การจัดกิจกรรมอย่างน้อย
จํานวน 1 คร้ัง

37. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อควบคุมและ

ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

การจัดกิจกรรมอย่างน้อย

จํานวน 1 คร้ัง

38. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข งบตามข้อบัญญัติ 120,000เพื่อตอบสนอง
การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

การจัดกิจกรรมโครงการ
อย่างน้อยจํานวน 6
โครงการ

39. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พล

เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

งบตามข้อบัญญัติ 21,000เพื่อขับเคล่ือน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ขับเคล่ือนโครงการ อย่าง
น้อย จํานวน
1 โครงการ

40. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือ

ผู้ด้อยโอกาส

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมความรู้
ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี
เด็ก หรือด้อยโอกาสไม่
น้อยกว่า 30 คน
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41. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน/

ดูแลและส่งเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อย

โอกาส

งบตามข้อบัญญัติ 35,000เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เร้ือรัง และผู้ด้อยโอกาส
อย่างน้อย จํานวน 1
โครงการ

42. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/
เยาวชนกลุ่มเส่ียง
จํานวน 1 โครงการ

43. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น

ชุมชนน่าอยู่

งบตามข้อบัญญัติ 15,000เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งใน
ครอบครัว

ประชาชนได้รับการอบรม
เพิ่มความเข้าใจใน
ครอบครัว
จํานวน 1 คร้ัง

44. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งบตามข้อบัญญัติ 25,000เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่าง
ถาวร

กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตสํานึก
จํานวน 1 โครงการ

45. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระเกียรติ

หรือกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์ป่าและ

ส่ิงแวดล้อม

งบตามข้อบัญญัติ 15,000เพื่อให้การ
อนุรักษ์ป่าและ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน

กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
จํานวน 1 โครงการ

46. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบตามข้อบัญญัติ 50,000เพื่อฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

กิจกรรม
พันธุกรรมพืช
จํานวน 1 โครงการ

47. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งบตามข้อบัญญัติ 8,319,600เพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้น

ผู้สูงอายุที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่
ระเบียบกําหนด จํานวน 100
เปอร์เซนต์

48 ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่

ผู้พิการและทุพพลภาพคนพิการ

งบตามข้อบัญญัติ 2,233,200 เพ่ือช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้น

ผู้พิการและทุพพลภาพที่ลง
เบียนตามเกณฑ์ที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 100 เปอร์
เซนต์

49. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการสนับสนุนการ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

งบตามข้อบัญญัติ 24,000เพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์
ที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่ระเบียบ
กําหนด
จํานวน 100 เปอร์เซนต์

50. ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับระดับ

ตําบลทรายขาว(สปสช.)

งบตามข้อบัญญัติ 100,000เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ี

การจัดกิจกรรมโครงการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

51. ด้านการ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬา

โครงการจัดแข่งขันกีฬา ตําบลทรายขาวต้าน

ยาเสพติด

งบตามข้อบัญญัติ 200,000เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 150
คน
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52. ด้านการ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬา

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

กับหน่วยงานอื่น

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 15
คน

53 ด้านการ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬา

โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาหรือสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท หมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1-6

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดซ้ือวัสดุกีฬา
จํานวน 1 โครงการ

54. ด้านการ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

กีฬา

โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม

ด้านการท่องเท่ียวหรือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ภายในตําบลทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ตําบล

กิจกรรมส่งเสริมท่องเท่ียว
จํานวน 1 โครงการ

55. ด้านการ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพ

และสร้างรายได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี หรือกลุ่มต่างๆในตําบล

ทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 80,000เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ความรู้
เพื่อสร้างรายได้
ในชุมชน

กลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า จํานวน 30
คน

56. ด้านการ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพ

และสร้างรายได้

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษา

ทํางานช่วงปิดภาคเรียน

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้
ในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
จํานวน 1 โครงการ

57 ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

งบตามข้อบัญญัติ 100,000เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้
ของ อบต.

จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
จํานวน 1 โครงการ

58 ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการจัดการเลือกต้ัง/กรณีครบวาระ/

เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา

ท้องถิ่น

งบตามข้อบัญญัติ 500,000เพื่อส่งเสริม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถิ่น ดํารง
ตําแหน่งครบ 100 เปอร์
เซนต์ตามกฎหมาย
กําหนด

59. ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา

กูร

งบตามข้อบัญญัติ 30,000เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 50
คน

60. ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการจัดกิจกรรม เน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 50
คน
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61. ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เพิ่ม

ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีตําบลทรายขาว

งบตามข้อบัญญัติ 250,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
อบต. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

บุคลากรของอบต. ผู้นํา
ชุมชน หรือตัวแทน
ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาวเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
40 คน

62. ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวที

ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล หรือจัดบริการ

เคล่ือนท่ีของอบต.

งบตามข้อบัญญัติ 20,000เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 150
คน

63 ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ท่ีดีและการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน

โครงการ อปท.ร่วมใจบํารุงรักษาแหล่งนํ้า

ศักด์ิสิทธิ์ฯในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งบตามข้อบัญญัติ 80,000เพื่อบํารุงรักษา
แหล่งนํ้า
ศักด์ิสิทธิ์ฯให้อยู่
ในสภาพท่ีใส
สะอาด มีความ
เป็นระเบียบ
สวยงาม และมี
ความพร้อมใน
การประกอบพิธี
อยู่เสมอ

แหล่งนํ้าศักด์ิสิทธิฯ
บริเวณสระนํ้าวังพลายบัว
จํานวน 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการตามเงินอุดหนุน อบต.ทรายขาวนอกเหนือจากข้อบัญญัติงบประมาณ มีดังนี้

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวนงบประมาณ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมสร้างผิว

จราจรพาราแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต หมู่ท่ี 1 สายหน้า

โรงเรียนบ้านควนลังงา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,982,000เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก

ซ่อมสร้างถนน ช่วงที่ 1
กว้าง 6 เมตร ยาว 110
เมตร ไหล่ทาง กว้าง 1
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6
เมตร ยาว 1,385 เมตร
หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 8,530 ตาราง
เมตร

2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสร้างระบบประปา

หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถังแชม

เปญ หมู่ท่ี 6 ลําอาน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,225,000เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก

ระบบประปา ขนาด 30
ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ
นํ้า

3 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสร้างระบบประปา

หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถังแชม

เปญ หมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,741,141เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก

ระบบประปา ขนาด 30
ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ
นํ้า

รายละเอียดโครงการตามเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม (ไม่มี)

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

จํานวนงบประมาณ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

- - - - - - -
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11.การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ทรายขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 4,197,214.00 12 4,197,214.00

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 1,869,963.68 7 1,869,963.68

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 7 8,692,206.00 7 8,692,206.00

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 0 0.00 0 0.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

0 0.00 0 0.00

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 0 0.00 0 0.00

รวม 26 14,759,383.68 26 14,759,383.68

อบต.ทรายขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 9,948,141 3 9,948,141
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 0 0 0 0

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้

0 0 0 0

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 0 0 0 0

รวม 3 9,948,141 3 9,948,141
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12.ผลการดําเนินงาน
อบต.ทรายขาว ได้ดําเนินการโครงการ ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน

จากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสําเร็จด้วยดีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
หมายเหตุ

1 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านจอมแหลม

1,741,141 417/2564 จ้าง
40/2564

3 มี.ค.64-2
พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

60 วัน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนเคียน หมู่ที่ 3

365,000 552/2564 จ้าง
34/2564

19 ก.พ.64-
20 พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

90 วัน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1

304,000 554/2564 จ้าง
33/2564

19 ก.พ.64-
20 พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

90 วัน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6

257,000 553/2564 จ้าง
35/2564

19 ก.พ.64-
20 พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

90 วัน

5 โครงการก่อสร้างฝาคูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่ที่ 4

7,000 636/2564 จ้าง
66/2564

25 พ.ค.64-
9 มิ.ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

15 วัน

6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
หมู่ที่ 5

755,000 647/2564 จ้าง
64/2564

21 เม.ย.64-
20 มิ.ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

60 วัน

7 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านลําหยัง

60,000 727/2564 จ้าง
68/2564

26 พ.ค.64-
24 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

60 วัน

8 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐ
บล็อก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000 728/2564 จ้าง
67/2564

26 พ.ค.64-
9 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

45 วัน

9 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐ
บล็อก สายข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ
หมัด หมู่ที่ 4

40,000 736/2564 จ้าง
69/2564

26 พ.ค.64-
9 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

45 วัน

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้าน
ใต้-กุโบร์บ้านใต้ หมู่ที่ 1

116,072.53 737/2564 ฎีกา
737/2564

30 กรกฎาคม
2564

เฉพาะ
เจาะจง

1 วัน

11 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าอิฐ
บล็อก และคูระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน หมู่ที่ 4

66,000 839/2564 จ้าง
70/2564

28 พ.ค.64-
11 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

45 วัน

12 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

466,000 รายจ่ายค้าง
จ่าย ปี 64

จ้าง
74/2564

20 ส.ค.64-
19 ต.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

60 วัน

รวม 4,197,214
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง

หมายเหตุ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

18,700 885/2564 ซ้ือ
105/2564

8 ก.ย 64 เฉพาะ
เจาะจง

วัสดุการศึกษา
ศพด.ทรายขาว

85,000 886/2564 ซ้ือ
106/2564

8 ก.ย 64 เฉพาะ
เจาะจง

วัสดุการศึกษา
ศพด.ควนลังงา

8,500 888/2564 ฎีกา
888/2564

25 ก.ย.64 ยืมเงิน/
คืนเงิน

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน ศพด.
ควนลังงา

2,000 889/2564 ฎีกา
889/2564

25 ก.ย.64 ยืมเงิน/
คืนเงิน

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน ศพด.
ทรายขาว

15,620 55/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 1

3,840 56/2564 จ้าง
18/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว งวด
ที่ 1

11,800 119/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 2

2,680 120/2564 จ้าง
18/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว งวด
ที่ 2

13,700 207/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 3

2,740 208/2564 จ้าง
18/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว งวด
ที่ 3

16,060 291/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 4

3,060 290/2564 จ้าง
18/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว งวด
ที่ 4

13,340 370/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 5

2,580 371/2564 จ้าง
18/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว งวด
ที่ 5
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ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน
งบประมาณ

ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/
เลขที่สัญญา

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา

วิธีจัดซ้ือจัด
จ้าง

หมายเหตุ

16,760 441/2564 จ้าง
17/2564

1 ต.ค.63-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา งวด
ที่ 6

4,080 442/2564 จ้าง
33/2564

26 ก.พ.64-
31 มี.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว

1,900 564/2564 จ้าง
41/2564

2 เม.ย.-16
พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา

820 565/2564 จ้าง
59/2564

2 เม.ย.-16
พ.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว

11,400 691/2564 ฎีกา
691/2564

14-25 มิ.
ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา และ
ศพด.ทรายขาว

25,080 774/2564 ฎีกา
774/2564

28 มิ.ย.-
30 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา และ
ศพด.ทรายขาว

47,880 921/2564 ฎีกา
921/2564

2 ส.ค.-30
ก.ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา และ
ศพด.ทรายขาว

รวม 307,540
14 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

สถานศึกษา

205,609.48 222/2564 ซ้ือ
3/2563

ก.ค.-พ.ย.63 เฉพาะ
เจาะจง

รร.วัดทรายขาว/
รร.บ้านควนลังงา/
ศพด.ทรายขาว/
ศพด.ควนลังงา

42,840 717/2564 ซ้ือ
2/2564

24-29 มิ.ย
.64

เฉพาะ
เจาะจง

รร.วัดทรายขาว/
รร.บ้านควนลังงา/
ศพด.ทรายขาว/
ศพด.ควนลังงา

207,478.20 739/2564 ซ้ือ
1/2564

30 พ.ย.63-
30 เม.ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

รร.วัดทรายขาว/
รร.บ้านควนลังงา/
ศพด.ทรายขาว/
ศพด.ควนลังงา

104,006 820/2564 ซ้ือ
3/2564

17 พ.ค.64-
30 ก.ค.64

เฉพาะ
เจาะจง

รร.วัดทรายขาว/
รร.บ้านควนลังงา/
ศพด.ทรายขาว/
ศพด.ควนลังงา

รวม 559,933.68

15 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.

284,000 122/2564 ฎีกา
122/2564

1 ธ.ค.62-9
เม.ย 64

อุดหนุน รร.บ้านควนลัง
งา

104,000 123/2564 ฎีกา
123/2564

18 พ.ค.64 –
10 ต.ค. 64

อุดหนุน รร.วัด
ทรายขาว

326,000 624/2564 ฎีกา
624/2564

10 มิ.
ย.2564

อุดหนุน รร.บ้านควนลัง
งา

92,000 625/2564 ฎีกา
625/2564

10 มิถุนายน
2564

อุดหนุน รร.วัด
ทรายขาว

รวม 806,000
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ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน
งบประมาณ

ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/
เลขที่สัญญา

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา

วิธีจัดซ้ือจัด
จ้าง

หมายเหตุ

16 โครงการอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้
ตามหลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม

27,200 29/2564 ฎีกา
29/2564

5-6 พ.ย
.63

ยืมเงิน อาหาร
กลางวัน/
อาหารว่าง/
วิทยากร

2,300 51/2564 ซ้ือ 2/2564 2-3 พ.ย
.63

เฉพาะเจาะ
จง

เอกสาร
ประกอบ

450 52/2564 จ้าง 7/2564 3 พ.ย.64 เฉพาะเจาะ
จง

ป้ายไวนิล

รวม 29,950
17 โครงการประเพณีละศีลอดในเดือน

รอมฎอน
69,300 483/2564 ซื้อ

74/2564
27 เม.
ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

อินทผาลัม

450 482/2564 จ้าง
49/2564

27 เม.
ย.64

เฉพาะ
เจาะจง

ป้ายไวนิล

รวม 69,750
18 โครงการประเพณีชักพระและงาน

มหกรรมวัฒนธรรมของดีจังหวัด
ปัตตานี

36,000 20/2564 จ้าง
92/2563

1-2 ต.ค.63 เฉพาะเจาะ
จง

ค่าจ้าง
ตกแต่งเรือ
พระและจัด
ร้ิวขบวน
พระ

15,000 7/2564 จ้าง
92/2563

25 ก.ย.-9 ต.
ค 2563

เฉพาะเจาะ
จง

ค่าเช่าเต็นท์

10,000 12/2564 ฎีกา
12/2564

28 ก.ย.-9 ต.
ค 2563

ยืมเงิน

รวม 61,000
19 โครงการลากพระขึ้นเขาและ

สรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พ่อ
ทวดศรีแก้ว)

7,500 398/2564 ฎีกา
398/2564

29 มี.
ค.2564

ยืมเงิน ค่าอาหาร
พร้อม
เคร่ืองด่ืม

450 409/2564 จ้าง
36/2564

25 มี.
ค.2564

เฉพาะเจาะจง ป้ายไวนิล

15,000 412/2564 จ้าง
39/2564

27-29 มี.
ค.2564

เฉพาะเจาะจง ค่าจ้าง
ตกแต่ง
สถานท่ี
ประดิษฐาน
รูปเหมือน
บูรพาจารย์
ฯ

3,500 413/2564 จ้าง
38/2564

27-29 มี.
ค.2564

เฉพาะเจาะจง ค่าเช่าเหมา
เคร่ืองเสียง
(ลากพระ)

8,000 414/2564 จ้าง
37/2564

27-29 มี.
ค.2564

เฉพาะเจาะจง ค่าเช่าเหมา
เต็นท์โค้ง
โต๊ะ เก้าอี้
(ลากพระ)

รวม 34,450
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
หมายเหตุ

20 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,108,800 กรมบัญชีกลางโอนให้กับผู้มีสิทธิโดยตรง
รวม 7,108,800

21 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,384,800 กรมบัญชีกลางโอนให้กับผู้มีสิทธิโดยตรง

รวม 1,384,800

22 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1,000 2/2564 เบิกจ่าย 1 ต.ค.63-
31 ต.ค.63

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ต.ค.

1,000 66/2564 เบิกจ่าย 1 พ.ย.63-
30 พ.ย.63

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

พ.ย.

1,000 126/2564 เบิกจ่าย 1 ธ.ค.63-
31 ธ.ค.63

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ธ.ค.

1,000 206/2564 เบิกจ่าย 1 ม.ค.64-
31 ม.ค.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ม.ค.

1,000 298/2564 เบิกจ่าย 1 ก.พ.64-
28 ก.พ.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ก.พ.

1,000 375/2564 เบิกจ่าย 1 มี.ค.64-
31 มี.ค.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

มี.ค.

1,000 455/2564 เบิกจ่าย 1 เม.ย.64-
30 เม.ย.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

เม.ย.

1,000 537/2564 เบิกจ่าย 1 พ.ค.64-
31 พ.ค.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

พ.ค.

1,000 629/2564 เบิกจ่าย 1 มิ.ย.64-
30 มิ.ย.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

มิ.ย.

1,000 694/2564 เบิกจ่าย 1 ก.ค.64-
30 ก.ค.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ก.ค.

1,000 792/2564 เบิกจ่าย 1 ส.ค.64-
30 ส.ค.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ส.ค.

1,000 884/2564 เบิกจ่าย 1 ก.ย.64-
30 ก.ย.64

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ

ก.ย.

รวม 12,000
23 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพตําบลทรายขาว
(สปสช)

100,000 65/2564 สมทบ 11 พ.
ย.2563

สมทบ ต.ค.63
-ก.ย.64

รวม 100,000
24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน
5,600 211/2564 จ้าง

22/2564
29 ธ.ค.- 7 ม.
ค.64

เฉพาะเจาะจง ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะและเก้าอี้

450 212/2564 จ้าง
21/2564

25 ธ.ค.64 เฉพาะเจาะจง ป้ายไวนิล

15,300 240/2564 ฏีกา
240/2564

29 ธ.ค.- 4 ม.
ค.64

เบิกจ่าย ค่าตอบแทน
อปพร.

5,600 474/2564 จ้าง
45/2564

10-16 เม.ย
.2564

เฉพาะเจาะจง ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะและเก้าอี้

450 475/2564 จ้าง
42/2564

8 เม.ย.2564 เฉพาะเจาะจง ป้ายไวนิล
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15,900 481/2564 ฏีกา
481/2564

10-16 เม.ย
.2564

เบิกจ่าย ค่าตอบแทน
อปพร.

รวม 43,300
25 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า
2,450 376/2564 จ้าง

34/2564
3 มี.ค.64 เฉพาะ

เจาะจง
ป้ายไวนิล

18,000 377/2564 ซ้ือ
60/2564

3-4 มี.ค.64 เฉพาะ
เจาะจง

วัคซีน

รวม 20,450
26 โครงการป้องกันการระบาด

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019
(โควิด-19)

10,656 332/2564 จ้าง
28/2564

11-15 ก.
พ.2564

เฉพาะ
เจาะจง

ป้ายไวนิล,
โปสเตอร์

3,500 338/2564 จ้าง
54/2564

16-18 ก.
พ.2564

เฉพาะ
เจาะจง

เคร่ืองวัด
อุณหภูมิอิน
ฟาเรดแบบ
ขาต้ัง

1,500 333/2564 จ้าง
52/2564

16 ก.
พ.2564

เฉพาะ
เจาะจง

นํ้าด่ืมและ
หน้ากาก
อนามัย

6,000 361/2564 จ้าง
30/2564

16-27 ก.
พ.2564

เฉพาะ
เจาะจง

จ้างเหมารถ
ประชาสัมพั
นธ์

รวม 21,656
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา

ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน
งบประมาณ

ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/
เลขที่สัญญา

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา

วิธีจัดซ้ือจัด
จ้าง

หมายเหตุ

- - - - - - - -

รวม - - - - - -

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
หมายเหตุ

- - - - - - - -

รวม - - - - - -

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
หมายเหตุ

- - - - - - - -

รวม - - - - - -
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13.ผลการดําเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/

เลขที่สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
หมายเหตุ

1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหน้า
โรงเรียน
บ้านควนลังงา

5,982,000 8/2564 จ้าง
34/2563

22 เม.ย.63-
18 ก.ย.63

คัดเลือก 150 วัน

2 โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ถังแชมเปญ หมู่ที่ 6
ลําอาน

2,225,000 61/2564 จ้าง
36/2563

13 พ.ค.63
-9 ต.ค.63

คัดเลือก 150 วัน

3 โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ถังแชมเปญ หมู่ที่ 1
บ้านใหญ่

1,741,141 397/2564 จ้าง
32/2564

12 ม.ค.64-
12 เม.ย.64

คัดเลือก 90 วัน

รวม 9,948,141

14.ผลการดําเนินงานการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ลําดับ กิจกรรมโครงการ จํานวน

งบประมาณ
ฎีกาเลขที่ ช่ือสัญญา/เลขที่

สัญญา
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง หมายเหตุ

1 ถังต้มนํ้าร้อน
จํานวน 1 ถัง

14,800 67/2564 ซ้ือ 5/2564 10-13 พ.
ย.63

เฉพาะเจาะจง

2 เก้าอ้ีสํานักงาน
จํานวน 5 ตัว

16,500 89/2564 ซ้ือ 15/2564 24 พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง

3 เคร่ืองปรับอากาศ
จํานวน 1 เคร่ือง

28,600 89/2564 ซ้ือ 13/2564 24-25 พ.ย.
62

เฉพาะเจาะจง

4 เก้าอ้ีสํานักงาน
จํานวน 6 ตัว

19,800 143/2564 ซ้ือ 19/2564 1 ธ.ค. 63 เฉพาะเจาะจง

5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 170/2564 ซ้ือ 26/2564 15-16 ธ.
ค.63

เฉพาะเจาะจง

6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เคร่ือง

22,000 180/2564 ซ้ือ24/2564 8 ธ.ค.63 เฉพาะเจาะจง

7 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 251/2564 ซ้ือ39/2564 19-20 ม.
ค.64

เฉพาะเจาะจง

8 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า
จํานวน 2 เคร่ือง

5,000 264/2564 ซ้ือ43/2564 26 ม.ค.64 เฉพาะเจาะจง

9 เคร่ืองปรับอากาศ
จํานวน 1 เคร่ือง

32,400 476/2564 ซ้ือ71/2564 20-22 เม.ย
.64

เฉพาะเจาะจง

10 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เคร่ือง

2,500 611/2564 ซ้ือ85/2564 25 พ.ค.64 เฉพาะเจาะจง

11 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เคร่ือง

2,500 688/2564 ซ้ือ90/2564 30 มิ.ย.64 เฉพาะเจาะจง

รวม 212,100
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ทั้งน้ีหากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทรายขาว ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

( นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
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	3. เป้าประสงค์

