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องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

 



องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
เขต/อําเภอ โคกโพธิ์    จังหวัดปตตานี
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทรายขาว
  เขต/อําเภอ โคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  94120

พื้นที่ 44.13 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,208 คน
ชาย 1,997 คน

หญิง 2,211 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหาร

ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,477,782.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,705,222.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,208,967.48 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ

รวม 242,423.50 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จํานวน 30,432,473.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,708.22 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 202,716.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 62,587.38 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 114,650.40 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,473,716.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,573,095.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,726,919.00 บาท



2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 28,919,761.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,115,674.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,533,998.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,820,854.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,683,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 765,635.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,726,919.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 2,879,684.00 บาท

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 5,708.22 162,000.00 55,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

202,716.00 223,500.00 209,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 62,587.38 70,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 500.00 21,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 114,650.40 100,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 673.00 984.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 385,662.00 556,673.00 475,984.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,473,716.62 14,770,500.00 14,586,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,473,716.62 14,770,500.00 14,586,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,573,095.00 18,517,027.00 18,421,516.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,573,095.00 18,517,027.00 18,421,516.00

รวม 30,432,473.62 33,844,200.00 33,484,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,115,674.00 11,314,773.00 11,095,494.00

งบบุคลากร 10,533,998.00 10,963,860.00 11,700,640.00

งบดําเนินงาน 5,820,854.15 8,262,467.00 7,361,166.00

งบลงทุน 2,683,600.00 2,451,100.00 2,360,700.00

งบเงินอุดหนุน 765,635.00 852,000.00 966,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,919,761.15 33,844,200.00 33,484,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,261,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,558,566

แผนงานสาธารณสุข 724,360

แผนงานสังคมสงเคราะห 469,320

แผนงานเคหะและชุมชน 2,650,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 300,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,169,620

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,095,494

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,484,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,095,494 11,095,494
    งบกลาง 11,095,494 11,095,494

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,118,480 445,320 2,050,480 268,560 7,882,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,238,560 445,320 2,050,480 268,560 6,002,920

งบดําเนินงาน 3,543,600 0 744,000 0 4,287,600
    คาตอบแทน 486,600 0 194,000 0 680,600

    คาใช้สอย 2,290,000 0 450,000 0 2,740,000

    คาวัสดุ 390,000 0 100,000 0 490,000

    คาสาธารณูปโภค 377,000 0 0 0 377,000

งบลงทุน 47,000 0 44,200 0 91,200
    คาครุภัณฑ 47,000 0 44,200 0 91,200

รวม 8,709,080 445,320 2,838,680 268,560 12,261,640

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 70,000 110,000
    คาใช้สอย 30,000 70,000 100,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 40,000 70,000 110,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,278,000 0 1,278,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,278,000 0 1,278,000

งบดําเนินงาน 666,441 648,125 1,314,566
    คาตอบแทน 32,000 0 32,000

    คาใช้สอย 20,000 648,125 668,125

    คาวัสดุ 614,441 0 614,441

งบเงินอุดหนุน 966,000 0 966,000
    เงินอุดหนุน 966,000 0 966,000

รวม 2,910,441 648,125 3,558,566

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 354,360 0 354,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 354,360 0 354,360

งบดําเนินงาน 144,000 226,000 370,000
    คาตอบแทน 144,000 0 144,000

    คาใช้สอย 0 206,000 206,000

    คาวัสดุ 0 20,000 20,000

รวม 498,360 226,000 724,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 439,320 0 439,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 439,320 0 439,320

งบดําเนินงาน 0 30,000 30,000
    คาใช้สอย 0 30,000 30,000

รวม 439,320 30,000 469,320

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 450,000 450,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 450,000 450,000

งบลงทุน 2,200,000 2,200,000
    คาครุภัณฑ 2,200,000 2,200,000

รวม 2,650,000 2,650,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 55,000 95,000
    คาใช้สอย 40,000 55,000 95,000

รวม 40,000 55,000 95,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 225,000 10,000 300,000
    คาใช้สอย 50,000 225,000 10,000 285,000

    คาวัสดุ 15,000 0 0 15,000

รวม 65,000 225,000 10,000 300,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,296,120 0 1,296,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,296,120 0 1,296,120

งบดําเนินงาน 804,000 0 804,000
    คาตอบแทน 72,000 0 72,000

    คาใช้สอย 410,000 0 410,000

    คาวัสดุ 310,000 0 310,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 49,500 20,000 69,500
    คาครุภัณฑ 49,500 0 49,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 20,000 20,000

รวม 2,149,620 20,000 2,169,620

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000
    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 0 30,000 30,000

รวม 20,000 30,000 50,000

หน้า : 9/9



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และโดยอนุมัติของนายอําเภอโคกโพธ์ิ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 33,484,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 33,484,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,261,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,558,566

แผนงานสาธารณสุข 724,360

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 469,320

แผนงานเคหะและชุมชน 2,650,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 300,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,169,620

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,095,494

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 33,484,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

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

(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อนุมัติ

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

(นายอับดุลการีม ยีดํา)

ตําแหน่ง นายอําเภอโคกโพธิ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 105,923.50 0.00 110,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 45,508.27 4,108.22 50,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 1,600.00 1,600.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 153,031.77 5,708.22 162,000.00 55,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 407.40 232.80 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,780.00 196,600.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 494.20 853.20 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500.00 250.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,020.00 1,020.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 310.00 2,040.00 500.00 500.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 19,400.00 1,400.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 160.00 320.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 212,071.60 202,716.00 223,500.00 209,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 68,543.49 62,587.38 70,000.00 0.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 68,543.49 62,587.38 70,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 3,900.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 500.00 21,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.40 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 99,000.00 114,650.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 99,000.00 114,650.40 100,000.00 120,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 673.00 46.21 % 984.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 673.00 984.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,025,529.79 175,057.83 1,050,000.00 -47.62 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,240,226.36 8,447,268.08 8,300,000.00 4.82 % 8,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,560,591.27 1,557,771.86 1,600,000.00 6.25 % 1,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 8,027.12 0.00 100.00 % 10,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,654,155.22 3,184,761.81 3,700,000.00 -5.41 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 28,069.51 26,445.13 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,144.19 59,007.99 70,000.00 0.00 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 14,270.70 11,602.80 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,168.00 3,264.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 510.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,595,155.04 13,473,716.62 14,770,500.00 14,586,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,977,294.12 16,573,095.00 18,517,027.00 -0.52 % 18,421,516.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,977,294.12 16,573,095.00 18,517,027.00 18,421,516.00
รวมทุกหมวด 31,105,096.02 30,432,473.62 33,844,200.00 33,484,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,484,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 55,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตามกฏหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 209,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 21,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 984 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 984 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,586,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,421,516 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,421,516 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน เลือกทํา จํานวน 2,900,000 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียง
กับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,795,200 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 1,984,800 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เงินอุดหนุนสําหรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้  จํานวน 900,000 บาท ประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564
-เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณความไม
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 1,700,000 บาท ประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก จํานวน 127,500 บาทประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือยอดรวม
จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)จํานวน 84,750 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือยอดรวม
จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ จํานวน 20,000
 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน คา
ตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  575,720  บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอด
รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน 4,200 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอด
รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวม
จํานวนสัตวที่เปนเป้าหมายทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 21,000 บาท ประมาณการ
ให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ
.2564หรือยอดรวมจํานวนสัตวที่เปนเป้าหมายทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ศพด
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.จํานวน 143,715 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด
.จํานวน 385,875 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กในสังกัด สพฐ
. จํานวน 966,000 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด

-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กในสังกัด สพฐ
. จํานวน 440,726 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด
-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครู ระดับชํานาญการ จํานวน 2
 อัตราๆละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
หมด 84,000 บาท
-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ เปนเงิน 144,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจายคาใช้จาย พ.ศ.2563
 ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564หรือยอดรวมจํานวนนักบริบาลท้องถิ่นทั้ง
หมด
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราช
ดําริด้าน สาธารณสุข จํานวน 6 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท เปน
เงิน 120,000 บาท ประมาณการตามหมูบ้านในตําบลทรายขาว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 79,272 71,711 81,434 0.92 % 82,182

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,830 5,033 4,300 -23.26 % 3,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,745,700 6,857,700 8,319,600 -6.3 % 7,795,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,258,400 1,320,000 2,233,200 -11.12 % 1,984,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9,500 12,000 24,000 0 % 24,000

เงินสํารองจาย 312,593 594,825 1,234,967 -34.92 % 803,752

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 302,260

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช.ตําบลทรายขาว)

0 0 0 100 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

132,915 154,405 306,544 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,640,210 9,115,674 12,304,045 11,095,494
รวมงบกลาง 8,640,210 9,115,674 12,304,045 11,095,494
รวมงบกลาง 8,640,210 9,115,674 12,304,045 11,095,494

รวมแผนงานงบกลาง 8,640,210 9,115,674 12,304,045 11,095,494
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,195,200 1,167,660 1,095,200 9.13 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 1,852,380 1,779,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,748,852 3,291,848 3,388,640 -37.08 % 2,132,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

286,400 307,250 396,240 -34.52 % 259,440

เงินประจําตําแหนง 236,250 248,500 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 818,400 833,400 657,600 -22.85 % 507,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 310,440 312,240 348,480 -50.79 % 171,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,400,342 4,993,238 4,958,960 3,238,560
รวมงบบุคลากร 6,280,262 6,845,618 6,738,880 5,118,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

100,600 62,950 60,000 233.33 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 154,000 227,500 192,000 12.5 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,043.5 52,301.75 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 300,643.5 342,751.75 312,000 486,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,114,802.76 1,325,677.42 1,595,728 -6 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 27,182 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 80,555 120,000 -41.67 % 70,000

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 141,442.42 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 213,296.66 158,838.02 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,479,541.84 1,592,252.44 1,915,728 2,290,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 99,071 63,175 100,000 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,963 4,873 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,957 161,233 60,000 -50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 29,999 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 208,749.4 169,167.4 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,062 5,564 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 151,200 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,720 56,290 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 535,722.4 490,301.4 485,000 390,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 223,901.97 242,825.39 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,257.64 9,261.92 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,173 3,052 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,220.15 71,775.6 88,000 -9.09 % 80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 319,552.76 326,914.91 373,000 377,000
รวมงบดําเนินงาน 2,635,460.5 2,752,220.5 3,085,728 3,543,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถว 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 17,500 -60 % 7,000

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 10,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 61,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 9,600 0 100 % 2,500

จัดซื้อพัดลมสนาม 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 32,635 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 9,290 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 34,000 34,000 -50 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (ขาว
ดํา)

0 5,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 10,000 5,000 -50 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,425 81,100 137,500 47,000
รวมงบลงทุน 68,425 81,100 137,500 47,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,984,147.5 9,678,938.5 9,962,108 8,709,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 445,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 445,320

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 445,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,069,637 1,278,600 1,366,560 3.14 % 1,409,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

130,527 147,360 147,360 0 % 147,360

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 350,760 364,320 378,960 3.07 % 390,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,260 67,380 61,260 -0.42 % 61,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,666,184 1,899,660 1,996,140 2,050,480
รวมงบบุคลากร 1,666,184 1,899,660 1,996,140 2,050,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,500 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 72,484 144,000 144,000 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 7,028.25 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,284 154,528.25 184,000 194,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 141,756 182,494 365,000 -31.51 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 59,048 73,398 85,000 -41.18 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 200,000 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,050 4,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 201,854 460,192 470,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,294 45,592.4 100,000 -40 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,850 37,160 55,000 -27.27 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 123,144 82,752.4 155,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 406,282 697,472.65 809,000 744,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 17,000 34,000 0 % 34,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 5,200

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 60,000 44,200
รวมงบลงทุน 0 17,000 60,000 44,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,072,466 2,614,132.65 2,865,140 2,838,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 268,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 268,560

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 268,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,056,613.5 12,293,071.15 12,827,248 12,261,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้
กับผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 5,671 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 5,671 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,671 20,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี

0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 12,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 5,671 32,000 40,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 6,230 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หรือชวยเหลือผู้ประสบภัยตางๆ

6,076 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 6,076 6,230 13,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 6,076 6,230 13,000 70,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,076 6,230 13,000 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,076 11,901 45,000 110,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 459,780 487,380 515,160 79.8 % 926,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

60,000 60,000 60,000 55 % 93,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 63,981 0 0 100 % 120,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,629 0 0 100 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 614,390 547,380 575,160 1,278,000
รวมงบบุคลากร 614,390 547,380 575,160 1,278,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 32,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,450 27,675 34,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,450 27,675 34,600 32,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 6,600 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 89,980 79,950 0 100 % 20,000

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

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

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว

19,926 0 0 0 % 0

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ 29,040 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

110,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 599,750 -100 % 0

โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 289,946 79,950 606,350 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 2,972.21 % 614,441

คาอาหารเสริม (นม) 0 0 546,117 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 566,117 614,441
รวมงบดําเนินงาน 310,396 107,625 1,207,067 666,441
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนในสังกัด สพฐ.(เด็กประถมศึกษา)

0 0 840,000 15 % 966,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 840,000 966,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 840,000 966,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 924,786 655,005 2,622,227 2,910,441
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 293,560 0 100 % 618,125

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 182,940 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 182,940 293,560 30,000 648,125
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 227,388.46 304,592.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 227,388.46 304,592.5 0 0
รวมงบดําเนินงาน 410,328.46 598,152.5 30,000 648,125

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 765,635 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 809,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 809,000 765,635 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 809,000 765,635 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,219,328.46 1,363,787.5 30,000 648,125
รวมแผนงานการศึกษา 2,144,114.46 2,018,792.5 2,652,227 3,558,566
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 324,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 354,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 354,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 144,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 498,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2,200 19,600 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 27,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,928 14,928 0 100 % 25,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดตอ เชน 
โรคไข้เลือดออก ฯ

0 0 33,000 21.21 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สําหรับขับเคลื่อน)

0 0 0 100 % 21,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สําหรับขับเคลื่อน)

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

9,900 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนหรืออบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 18,028 34,528 81,000 206,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,810 45,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,810 45,600 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 27,838 80,128 101,000 226,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 27,838 80,128 101,000 226,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 27,838 80,128 101,000 724,360
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 439,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 439,320

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 439,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม/เยี่ยมบ้าน 
ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

0 0 35,000 -42.86 % 20,000

โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยม
บ้าน/ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

27,842 18,130 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,842 18,130 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 27,842 18,130 35,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 27,842 18,130 35,000 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 27,842 18,130 35,000 469,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 656,970 710,700 741,600 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

96,120 109,800 96,480 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,274 280,920 292,120 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 80,586 97,920 81,480 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,091,950 1,241,340 1,253,680 0
รวมงบบุคลากร 1,091,950 1,241,340 1,253,680 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 18,880 20,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 60,880 72,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 91,300 54,788 120,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 34,136.41 51,743.5 50,000 -100 % 0

คาสํารวจรังวัดแนวเขตพื้นที่สาธารณ
ประโยชน์

8,440 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 292,256 768,940 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 426,132.41 875,471.5 320,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,615 19,400 25,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 141,642 169,995 170,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 129,589 137,678 140,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,190 650 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 297,036 327,723 555,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 11,556 12,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 11,556 12,000 0
รวมงบดําเนินงาน 765,168.41 1,275,630.5 959,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 0 13,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,500 22,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 
2

420,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด สายหน้า รพ.สต.ทราย
ขาว หมูที่ 5

455,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
บ้านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง) หมูที่ 4

30,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก 
สายวาริด-บังหลอ หมูที่ 4

80,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-บ้านตก หมูที่ 1

316,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเคียนฟ้าผา หมูที่ 3

432,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงนา หมูที่ 1

95,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบังซิ หมูที่ 4

125,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปอเนาะเกา-ช้างไห้ตก หมูที่ 6

406,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้าน
นายซี หมูที่ 4

136,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกวัชพืชภายในตําบลทราย
ขาว

492,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,987,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,987,000 37,500 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,844,118.41 2,554,470.5 2,234,680 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาว หมูที่ 3

0 50,000 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา แบบ
ปรับราคาได้ (k)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 
2

0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านออก หมูที่ 1

0 571,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําหยัง หมูที่ 6

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้า รพ.สต.ทรายขาว หมูที่ 5

0 673,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก  สาย
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก และ
คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 66,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ หมัด หมูที่ 4

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 50,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-กลางทุง หมูที่ 1

0 0 304,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงแกนแตก หมูที่ 6

0 0 257,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเคียน หมูที่ 3

0 0 365,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนต้นเคียน หมูที่ 3

0 465,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังบ้านกํานัน-ทุงเหนือ หมูที่ 4

0 158,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทางข้ามน้ําล้น สายสวนใน 
หมูที่ 6

0 75,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา สายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4

0 56,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมประปาหมูบ้าน บ้านจอม
แหลม หมูที่ 2

0 0 370,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ฯ สระวังพลายบัว หมูที่ 5

0 150,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลท์ ติก
คอนกรีต สายกลางบ้าน หมูที่ 5

0 0 755,000 -100 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,548,000 2,264,000 0
รวมงบลงทุน 0 2,548,000 2,264,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านใต้-กุโบร์
บ้านใต้ หมูที่ 1

0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 150,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 150,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 2,548,000 2,414,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 450,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 450,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 2,650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,844,118.41 5,102,470.5 4,648,680 2,650,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 30,000 -66.67 % 10,000
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โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่ตําบลทรายขาว

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 50,000 40,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 8,040 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 6,720 0 0 % 0

โครงการจัดทําตลาดนัดชุมชน 49,456 0 0 0 % 0

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทํา
งานชวงปิดภาคเรียน

28,800 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมสตรี หรือกลุมตางๆในตําบล
ทรายขาว หรืออุดหนุนกลุมตางๆในตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ จัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต.

9,750 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือจัดบริการ
เคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.พบประชาชน/อบ
ต.เคลื่อนที่)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสานฝนวัยใส ครอบครัวอบอุน 
ชุมชนนาอยู

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 88,006 14,760 0 55,000
รวมงบดําเนินงาน 88,006 14,760 0 55,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 88,006 14,760 0 55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 88,006 14,760 50,000 95,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้าน
ยาเสพติด

199,910 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยว

16,857 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 216,767 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 29,986 0 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 29,986 0 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 246,753 0 30,000 65,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 266,753 0 30,000 65,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอท็อป)

100,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ 49,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอ
มฏอน

69,936 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุหรือรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

49,926 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของศูนย์วัฒนธรรมตําบล
ทรายขาว

14,576 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปตตานี

0 28,000 50,000 -60 % 20,000

โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลทรายขาว 50,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีกวนอาซูรอตําบลทราย
ขาว

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  12:55 หน้า : 35/44



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

โครงการประเพณีชักพระและงานเทศกาล
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

0 89,976 0 0 % 0

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0 69,750 0 100 % 70,000

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรง
น้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทวดสีแก้ว)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรง
น้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทวดสีแก้ว)

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีทาง พุทธศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

14,626 14,950 0 0 % 0

โครงการสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทาน
สีแก้ว)

79,912 0 0 0 % 0

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบล
ทรายขาว

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

29,916 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม

0 49,926 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 458,842 252,602 200,000 225,000
รวมงบดําเนินงาน 458,842 252,602 200,000 225,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 458,842 252,602 200,000 225,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยวหรือพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวภายในตําบล

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 725,595 252,602 230,000 300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 778,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 96,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 300,960
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 77,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,296,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,296,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 310,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 804,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 49,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 49,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,149,620
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า 
หมูที่ 1 บ้านใหญ(บ้านใต้)

0 0 466,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 5 บ้านทรายขาวตก

0 0 465,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 931,000 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 931,000 20,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 931,000 20,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 931,000 2,169,620

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือโครงการ อบ
ต.นาอยูรักษ์สิ่งแวดล้อม

17,596 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,596 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 9,942 12,232 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,942 12,232 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 27,538 12,232 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 27,538 12,232 20,000 20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือขายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ(สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

16,280 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,280 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 16,280 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 16,280 0 0 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 43,818 12,232 20,000 50,000

รวมทุกแผนงาน 27,604,231.37 28,919,761.15 33,844,200 33,484,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,484,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,095,494 บาท
งบกลาง รวม 11,095,494 บาท

งบกลาง รวม 11,095,494 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 82,182 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,795,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,984,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 803,752 บาท

-เพื่อเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
การป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และฉบับแก้ไขจนถึงปจจุบัน

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 302,260 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.)ของ อบต.ทรายขาว 
-ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทรายขาว(สปสช.ตําบล
ทรายขาว)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ใน
ระดับตําบล ของ อบต.ทรายขาว 
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ
.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 4
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,709,080 บาท

งบบุคลากร รวม 5,118,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220
 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 269,280  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  อัตราๆ
ละ 880 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880 บาทตอ
เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,220 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล 9,180 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 อัตราๆ ละ  7,200
 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท เงินคา
ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 7,200 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,238,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,132,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 5  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
(4)นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

วันที่พิมพ : 30/8/2564  12:35:24 หน้า : 6/80



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 259,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 25,440 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 150,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
3)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้  
1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท  
3)หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
2)ประกาศ ก.ถ.เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ดังนี้  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 291,360 บาท  ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 2
 ตําแหนง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 216,000 บาท ดังนี้
1)พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
2)ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 171,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 51,480 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 120,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ  ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 3,543,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 486,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 30,000 บาท 
-คาป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไป ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอื่นตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อ
สร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 5,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
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ค่าใช้สอย รวม 2,290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก  คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างในการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบวาระ/เลือกตั้งซอม ผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม/ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามตําแหนงที่วาง
หรือหมดวาระ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 211 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันกระแสไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซไฟ ฯลฯ
3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้ 
1)วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายแจงเตือนแบบ
ล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรีการด ฟิลมสไลด รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เสื้อ
ชูชีพฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง เมนบอรด แป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เรา
เตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 377,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อบต.ทรายขาว และที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต.ทรายขาว
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของสํานักงาน อบต. และ
ที่อยูในความรับผิดชอบของอบต.ทรายขาว
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของสํานักงาน อบต.
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณียในการสงหนังสือติดตอราชการ ซื้อดวง
ตราไปรษณียยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000
 บาท (โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 5 หน้าที่ 17

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 3,500
 บาท (โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 4 หน้าที่ 17
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จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16
 นิ้ว จํานวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท(โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้อง
ตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 7 หน้าที่ 17

จัดซื้อพัดลมสนาม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมสนาม ขนาดไมน้อยกวา 20
 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ 4,000 บาท (โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้อง
ตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 6 หน้าที่ 17
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ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 5,000 บาท(โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 11 หน้าที่ 18
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 11
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500
 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 445,320 บาท
งบบุคลากร รวม 445,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 445,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 6,000 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 30,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521

งานบริหารงานคลัง รวม 2,838,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,050,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,050,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,409,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ประจําปี จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1)ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
2)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
3)เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
4)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 147,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 27,360 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 120,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตามกรอบ
อัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลังสามปีจํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
2)ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  390,600
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1 ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 61,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 1,000 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 60,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 744,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 20,000 บาท
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอื่นตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อ
สร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก  คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างในการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําแผน
แมบทและคัดลอกข้อมูลที่ดินการสํารวจข้อมูลภาคสนามคาวัสดุ
อุปกรณและแบบพิมพตางๆที่ใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน หรือคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 210 ลําดับที่ 3 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 1)วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ฯลฯ 2)วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้ 1)วัสดุคงทน เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 3)วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง เมนบอรด แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เราเตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 44,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 16
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(ppm)
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Costom
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 8 หน้าที่ 17
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500
 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 17
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 268,560 บาท
งบบุคลากร รวม 268,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 268,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 238,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
4)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 30,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติ/และดําเนินการศูนย อป
พร.ของอบต.ทรายขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 181 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง ดังนี้ 1)วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับ
เพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 181 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การ จิตอาสาภัยพิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน เชน คาอาหารกลาง
วันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,910,441 บาท

งบบุคลากร รวม 1,278,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,278,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 926,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรา
กําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พร้อมปรับปรุงเลือนเงินเดือน
ประจําปี ดังนี้
1.นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 382,560 บาท
2.ครู จํานวน 2 ตําแหนง เป็นเงิน 543,720 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี(ก.อบ
ต.จังหวัดปตตานี) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 93,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 3,000 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 90,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู ระดับชํานาญการ จํานวน 2
 อัตราๆละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งหมด 84,000
 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554 และฉบั่บที่ 3 พ.ศ.2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ดังนี้  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,720 บาท  ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) จํานวน 1
 ตําแหนง  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ  ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

งบดําเนินงาน รวม 666,441 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ครู
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการคาของรางวัล  คาเชาเต็นท คาอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 174 ลําดับที่ 21
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ค่าวัสดุ รวม 614,441 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 614,441 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน หัวดูตะกอนสระวายน้ํา ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
1.คาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กประถมศึกษา จํานวน 2
 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดทรายขาว กับโรงเรียนบ้านควนลัง
งา จํานวน 260 วัน  จํานวน 230 คนๆละ 7.37
 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 440,726 บาท
2.คาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราย
ขาว กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กควนลังงา จํานวน 260 วัน จํานวน 75
 คนๆละ7.37 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 143,715 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 171
 ลําดับที่ 11
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา)

จํานวน 966,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 966,000 บาท
1.โรงเรียนบ้านควนลังงา จํานวนเด็ก 175 คนๆละ 21 บาทเป็น
เงิน 735,000 บาท 
2.โรงเรียนวัดทรายขาว จํานวนเด็ก 55 คนๆละ 21 บาทเป็น
เงิน 231,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 173 ลําดับที่ 17

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 648,125 บาท
งบดําเนินงาน รวม 648,125 บาท

ค่าใช้สอย รวม 648,125 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ จํานวน 30,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 171 ลําดับที่ 12
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 618,125 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา เชน คาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเป็นชาติ จํานวน 20,000 บาท คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 84,750 บาท คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จํานวน 127,500
 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควนลังงา จํานวน เงิน 257,250 บาท จัด
สรรให้เด็กจํานวน 50 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทรายขาว จํานวน เงิน 128,625 บาท จัด
สรรให้เด็กจํานวน 25 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 174 ลําดับที่ 22
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 498,360 บาท

งบบุคลากร รวม 354,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 354,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 324,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 30,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
3)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 คนๆ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงินจํานวน 144,000
 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจายคาใช้
จาย พ.ศ.2562
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 226,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาป้ายโครงการ คาวัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 183 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงคและป้องกันโรคติดตอ เชน โรคไข้เลือดออก ฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคติดตอ(โรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่นๆ เชน คาป้าย
โครงการ คาน้ํายาฆาเชื้อโรคหรือพาหะนําโรค ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 183 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(สําหรับขับ
เคลื่อน)

จํานวน 21,000 บาท

-เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 186 ลําดับที่ 12

โครงการอุดหนุนหรืออบต.ดําเนินการเองสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทาง โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อการดําเนินงานโครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 185 ลําดับที่ 10
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตร ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว เบ้าหลอม หู
ฟง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง หน้ากากอนามัย ทรายอะเบท ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 439,320 บาท

งบบุคลากร รวม 439,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําปี จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 30,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
3)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อย
โอกาส เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 188 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม/เยี่ยมบ้าน ดูแลและสงเสริมคนยาก
ไร้/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสวัสดิการ
สังคมเยี่ยมบ้าน/ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 188 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,650,000 บาท

งบบุคลากร รวม 450,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 450,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 324,000 บาท ดังนี้ 
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1
 อัตรา
2.คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 90,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ  ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,200,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(สํานักงานปลัด) ขนาด 6
 ล้อ แบบอัดท้าย มีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 8 ลูกบาศก
เมตร  เครื่องยนต 4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม้าไมน้อยกวา 150
 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 4,000 ซีซี  จํานวน 1
 คัน(โดยสืบราคาตามท้องตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 1 หน้าที่ 16
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 213
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 213
 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวน
รวมของชุมชน สําหรับผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตําบล
ทรายขาว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต. เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับ
ผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตําบลทรายขาว เชน คา
อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
สัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 214
 ลําดับที่ 5

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุม
ตางๆในตําบลทรายขาว หรืออุดหนุนกลุมตางๆในตําบลทรายขาว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุมตางๆในตําบลทราย
ขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ
จัดบริการเคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ จัดบริการเคลื่อนที่ของ
อบต. เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 213
 ลําดับที่ 1

โครงการสานฝนวัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานฝนวัยใส ครอบ
ครัวอบอุน ชุมชนนาอยู เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 192
 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน
ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด เชน คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาตําบล
ทรายขาวต้านยาเสพติด ประเภทตางๆ สําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชน โดยดําเนินการเอง หรือจัดรวมกับสวน
ราชการ องคกร หรือหนวยงานอื่นๆ เชน คาอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาของรางวัล  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาเต็นท คาทําสนามแขงขันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุกีฬา ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน ไม้
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตาขายกีฬา ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูก
วอลเลยบอล นกหวีด ลูกฟุตซอล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดี
ท้องถิ่นปตตานี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีชัก
พระ และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปตตานี เชน คา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาเชาเต็นท คา
จ้างเหมาตกแตงรถขบวน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2
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โครงการประเพณีกวนอาซูรอตําบลทรายขาว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีกวนอาซูรอ
ตําบลทรายขาว เชน คาของรางวัล คาเชาเต็นท คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 11

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 9

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอ
ทวดสีแก้ว)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีลากพระขึ้น
เขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทวดสีแก้ว) เชน คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาของรางวัล คาตกแตงสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 16
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โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นํา
ชุมชน และกลุมตางๆในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมจริยธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และกลุมตางๆใน
ชุมชน เชน คาป้ายโครงการ คาสัมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมประเพณีทาง พุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 180
 ลําดับที่ 17

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป บูรพาจารยวัดทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทรายขาว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสรงน้ําพระพุทธ
รูป บูรพาจารยวัดทรายขาว และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาของที่
ระลึก คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 15
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดกิจกรรมของศูนย
วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลทรายขาว

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและจัดกิจกรรมของศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลทราย
ขาว เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คา
เชาเครื่องเสียง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน เชน คาป้ายโครงการ  คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความ
รู้ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม เชน คาป้ายโครงการ คา
สัมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 12

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรมด้านการทองเที่ยวหรือ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการทองเที่ยว เชน คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,149,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,296,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,296,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 778,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ประจําปี จํานวน 2  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้
กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 96,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 36,480 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตามกรอบ
อัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลังสามปีจํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
2)ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  300,960
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1 ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 77,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 17,880 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 60,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 804,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 20,000 บาท
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอื่นตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อ
สร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก  คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างในการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันกระแสไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซไฟ ฯลฯ
3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย
ขาว ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก
กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง เมนบอรด แป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เรา
เตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโซฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟา แบบหนัง ขนาดยาวไมน้อยกวา 1.20
 เมตร จํานวน 1 ชุดๆละ 20,000 บาท (โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 10 หน้าที่ 17
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 18
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที(ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Costom
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่ 9 หน้าที่ 17

วันที่พิมพ : 30/8/2564  12:35:24 หน้า : 77/80



จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500
 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 19

งานก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) ให้กับผู้รับ
จ้างโครงการกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 368
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
1)วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เครื่องดักแมลง กระชังฯลฯ 
2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษป่าชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิมพระเกียรติหรือเครือขาย
พิทักษป่าและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษป่าชุมชน ป่า
เฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมเครือขายพิทักษป่าและสิ่งแวด
ล้อม เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 3
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาตกแตง
สถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

82,182

เงินสํารองจาย 803,752

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,984,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,795,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

302,260

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช.ตําบล
ทรายขาว)

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

82,182

เงินสํารองจาย 803,752

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,984,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,795,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

302,260

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช.ตําบล
ทรายขาว)

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 897,960 120,720 324,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,189,680 926,280 324,360 409,320

เงินประจําตําแหนง 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

472,800 93,000 30,000 30,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

232,480 54,000 126,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 144,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 300,960 1,643,640

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

778,800 6,628,440

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,480 722,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

77,880 490,360

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 402,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 30,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

75,000 32,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,750,000

คาใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

107,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 320,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 1,950,000

คาใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 110,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

โครงการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000

โครงการจัดแขงขันกีฬา
ตําบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

โครงการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000

โครงการจัดแขงขันกีฬา
ตําบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้ํา
พระครูศรีรัตนากร(พอ
ทวดสีแก้ว)

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นํา
ชุมชนตําบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

10,000 10,000

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

70,000 70,000

โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้ํา
พระครูศรีรัตนากร(พอ
ทวดสีแก้ว)

30,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นํา
ชุมชนตําบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
สวนรวมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตําบลทรายขาว

20,000

โครงการมุงสูฝันเพื่อวัน
สําเร็จ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดตอ เชน 
โรคไข้เลือดออก ฯ

40,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเสริม
จริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นํา
ศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
สวนรวมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตําบลทรายขาว

20,000

โครงการมุงสูฝันเพื่อวัน
สําเร็จ

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดตอ เชน 
โรคไข้เลือดออก ฯ

40,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเสริม
จริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นํา
ศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมสตรี หรือ
กลุมตางๆในตําบลทราย
ขาว หรืออุดหนุนกลุม
ตางๆในตําบลทรายขาว

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการทอง
เที่ยวหรือพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวภายในตําบล

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล หรือจัด
บริการเคลื่อนที่ของ อบ
ต.(อบต.พบ
ประชาชน/อบต.เคลื่อน
ที่)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

10,000 10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมสตรี หรือ
กลุมตางๆในตําบลทราย
ขาว หรืออุดหนุนกลุม
ตางๆในตําบลทรายขาว

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการทอง
เที่ยวหรือพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวภายในตําบล

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล หรือจัด
บริการเคลื่อนที่ของ อบ
ต.(อบต.พบ
ประชาชน/อบต.เคลื่อน
ที่)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและสงเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

618,125

โครงการสรงน้ําพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สําหรับขับ
เคลื่อน)

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและสงเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

618,125

โครงการสรงน้ําพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

20,000 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สําหรับขับ
เคลื่อน)

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุน ชุมชน
นาอยู

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือ
ขายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุน ชุมชน
นาอยู

5,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือ
ขายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  13:01:42 หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอุดหนุนหรือ
อบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริด้าน 
สาธารณสุข

120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 614,441

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอุดหนุนหรือ
อบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริด้าน 
สาธารณสุข

120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 120,000 120,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุกีฬา 15,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 90,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 644,441

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 250,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 5,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 155,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000 92,000

คาไฟฟ้า 250,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 5,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

51,000

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรง
ดันสูง

5,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

5,200

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

7,500

จัดซื้อโซฟา

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 2,500

จัดซื้อพัดลมสนาม 8,000

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

17,000 68,000

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรง
ดันสูง

5,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

5,200

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี

10,000 10,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500 10,000

จัดซื้อโซฟา 20,000 20,000

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 2,500

จัดซื้อพัดลมสนาม 8,000

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  13:01:42 หน้า : 24/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)

966,000

รวม 11,095,494 12,261,640 110,000 3,558,566 724,360 469,320 2,650,000 95,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  13:01:42 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)

966,000

รวม 300,000 2,169,620 50,000 33,484,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  13:01:42 หน้า : 26/26



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
....................................................... 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 / 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และนายอ าเภอโคกโพธิ์ได้ลงนามอนุมัติใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป  

 
จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564 
  

                               
          (นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  

 


