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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,268,349.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,626,933.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,748,850.49 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 7,132.72 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 26,001,728.17 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,611.91 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 151,629.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 42,425.76 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 86,200.40 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,958,375.30 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,757,485.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,819.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 23,381,851.33 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,723,572.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,784,548.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,621,496.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,486,600.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 765,635.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,819.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,828,413.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 153,031.77 165,000.00 162,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

212,071.60 226,600.00 223,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 68,543.49 60,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

0.00 872.00 500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 99,000.00 161,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 673.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 532,646.86 614,472.00 556,673.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,595,155.04 14,826,000.00 14,770,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,595,155.04 14,826,000.00 14,770,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,977,294.12 16,568,528.00 18,517,027.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,977,294.12 16,568,528.00 18,517,027.00

รวม 31,105,096.02 32,009,000.00 33,844,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,640,210.00 10,684,658.00 11,314,773.00

งบบุคลากร 9,652,786.00 10,402,140.00 10,963,860.00

งบดําเนินงาน 5,426,810.37 7,549,302.00 8,262,467.00

งบลงทุน 3,055,425.00 2,460,900.00 2,451,100.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 829,000.00 892,000.00 852,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,604,231.37 32,009,000.00 33,844,200.00

รวม 27,604,231.37 32,009,000.00 33,844,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,408,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 182,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,765,627

แผนงานสาธารณสุข 221,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 209,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,298,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 545,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 790,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,314,773

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,844,200



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,138,880 1,996,140 9,135,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,258,960 1,996,140 7,255,100

งบดําเนินงาน 3,369,000 739,000 4,108,000
    ค่าตอบแทน 312,000 204,000 516,000

    ค่าใช้สอย 2,109,000 395,000 2,504,000

    ค่าวัสดุ 575,000 140,000 715,000

    ค่าสาธารณูปโภค 373,000 0 373,000

งบลงทุน 105,100 60,000 165,100
    ค่าครุภัณฑ์ 105,100 60,000 165,100

                              รวม 10,612,980 2,795,140 13,408,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 120,000 170,000
    ค่าใช้สอย 30,000 120,000 150,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 12,000
    เงินอุดหนุน 12,000 0 12,000

                              รวม 62,000 120,000 182,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 575,160 0 575,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 575,160 0 575,160

งบดําเนินงาน 1,320,467 30,000 1,350,467
    ค่าตอบแทน 34,600 0 34,600

    ค่าใช้สอย 719,750 30,000 749,750

    ค่าวัสดุ 566,117 0 566,117

งบเงินอุดหนุน 840,000 0 840,000
    เงินอุดหนุน 840,000 0 840,000

                              รวม 2,735,627 30,000 2,765,627

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 221,000 221,000
    ค่าใช้สอย 201,000 201,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                              รวม 221,000 221,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 144,000 65,000 209,000
    ค่าตอบแทน 144,000 0 144,000

    ค่าใช้สอย 0 65,000 65,000

                              รวม 144,000 65,000 209,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,253,680 0 1,253,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,253,680 0 1,253,680

งบดําเนินงาน 759,000 0 759,000
    ค่าตอบแทน 72,000 0 72,000

    ค่าใช้สอย 320,000 0 320,000

    ค่าวัสดุ 355,000 0 355,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 22,000 2,264,000 2,286,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,264,000 2,264,000

                              รวม 2,034,680 2,264,000 4,298,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 410,000 135,000 545,000
    ค่าใช้สอย 410,000 135,000 545,000

                              รวม 410,000 135,000 545,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 250,000 510,000 30,000 790,000
    ค่าใช้สอย 220,000 510,000 30,000 760,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 0 30,000

                              รวม 250,000 510,000 30,000 790,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 90,000 110,000
    ค่าใช้สอย 0 90,000 90,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                              รวม 20,000 90,000 110,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,314,773 11,314,773
    งบกลาง 11,314,773 11,314,773

                              รวม 11,314,773 11,314,773

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

หน้า : 7/7



ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 33,844,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

แผนงานงบกลาง 11,314,773

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 33,844,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 110,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 4,298,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 545,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 790,000

แผนงานการศึกษา 2,765,627
แผนงานสาธารณสุข 221,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 209,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,408,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 182,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และโดยอนุมัติของนายอ าเภอโคกโพธิ์

แผนงาน ยอดรวม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 33,844,200 บาท

ดา้นบริหารทัว่ไป



                 ต าแหน่ง นายอ าเภอโคกโพธิ์

(ลงนาม).............อับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ...................................

(ลงนาม).............เอก  ยังอภัย ณ สงขลา..................
(นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
อนุมัติ

(นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ)

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่................30..กันยายน..2563......................................

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอ โคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 93,640.66 103,998.00 105,923.50 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 45,649.60 40,380.29 45,508.27 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 4,740.00 3,280.00 1,600.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 144,030.26 147,658.29 153,031.77 165,000.00 162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 407.40 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 178.08 494.20 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 186,810.00 187,800.00 189,780.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 490.00 320.00 500.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,020.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 400.00 2,300.00 310.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 94,950.00 6,950.00 19,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 60.00 160.00 100.00 400.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,040.00 58.20 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 284,690.00 197,666.28 212,071.60 226,600.00 223,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ดอกเบี้ย 132,009.19 59,757.04 68,543.49 60,000.00 16.67 % 70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 132,009.19 59,757.04 68,543.49 60,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 872.00 -42.66 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 872.00 500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 156,009.30 155,863.37 99,000.00 160,000.00 -37.50 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 156,009.30 155,863.37 99,000.00 161,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     รายไดจากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -32.70 % 673.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 673.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 71,078.18 126,698.05 1,025,529.79 150,000.00 600.00 % 1,050,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,866,804.92 8,975,894.40 8,240,226.36 9,000,000.00 -7.78 % 8,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,543,452.30 1,668,401.81 1,560,591.27 2,000,000.00 -20.00 % 1,600,000.00
     ภาษีสุรา 865,644.90 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,086,102.39 3,354,815.96 3,654,155.22 3,500,000.00 5.71 % 3,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 16,772.35 36,126.32 28,069.51 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,414.48 91,607.50 69,144.19 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 15,010.35 10,495.60 14,270.70 15,000.00 0.00 % 15,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,339.00 7,325.20 3,168.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 31,841.60 320.10 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,541,970.47 14,271,684.94 14,595,155.04 14,826,000.00 14,770,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

14,374,333.00 15,031,665.00 15,977,294.12 16,568,528.00 11.76 % 18,517,027.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,374,333.00 15,031,665.00 15,977,294.12 16,568,528.00 18,517,027.00
รวมทุกหมวด 28,633,042.22 29,864,294.92 31,105,096.02 32,009,000.00 33,844,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,844,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 162,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการตามกฏหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตามกฏหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 223,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 673 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ จํานวน 673 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,770,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 1,050,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,517,027 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 18,517,027 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน เลือกทํา จํานวน 2,600,000 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียง
กับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,319,600 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 2,233,200 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เงินอุดหนุนสําหรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้  จํานวน 870,000 บาท ประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
-เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณความไม
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  จํานวน 1,680,000
 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 127,500 บาทประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563หรือยอดรวม
จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
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-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน  และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) จํานวน 84,750 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอด
รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563หรือยอดรวม
จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ จํานวน 20,000
 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน คา
ตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  515,160  บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอด
รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000  บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
-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.2563หรือยอดรวม
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
.2563หรือยอดรวมจํานวนสัตวที่เปนเป้าหมายทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ศพด

วันที่พิมพ : 31/8/2563  12:11:09 หน้า : 4/5



.จํานวน 143,715 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด
.จํานวน 367,500 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวง
เงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563หรือยอดรวมจํานวน
เด็กเล็กทั้งหมด

-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กอนุบาล เด็ก
ประถมศึกษา(สพฐ)จํานวน 402,402 บาท ประมาณการให้ใกล้
เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563
หรือยอดรวมจํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันเด็กอนุบาล เด็กประถม
ศึกษา(สพฐ) จํานวน 840,000 บาท ประมาณการให้ใกล้เคียง
กับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2563หรือ
ยอดรวมจํานวนเด็กเล็กทั้งหมด
-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ เปนเงิน 144,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจายคาใช้จาย พ.ศ.2563
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563หรือยอดรวมจํานวนนักบริบาลท้องถิ่นทั้ง
หมด
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200 1,195,200 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 1,879,920 1,879,920 1,879,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,952,273 2,439,416 2,748,852 3,303,480 2.58 % 3,388,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 240,940 274,440 286,400 310,640 27.56 % 396,240

เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 236,250 252,000 -33.33 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 696,600 592,949 818,400 846,920 13.07 % 957,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 276,000 231,002 310,440 323,280 7.8 % 348,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,375,813 3,747,807 4,400,342 5,036,320 5,258,960
รวมงบบุคลากร 5,255,733 5,627,727 6,280,262 6,916,240 7,138,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

21,700 42,300 100,600 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 115,800 123,100 154,000 233,000 -17.6 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,285.25 34,856.75 46,043.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 161,785.25 200,256.75 300,643.5 353,000 312,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 846,084.28 824,687.08 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,114,802.76 1,380,000 -5.14 % 1,309,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,655 0 10,000 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 146,074 125,121.5 141,442.42 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 134,370.09 116,824.09 213,296.66 165,000 -9.09 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,160,183.37 1,066,632.67 1,479,541.84 1,725,000 2,109,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,478 69,474 99,071 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,250 19,490 5,963 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,828 31,418 19,957 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000 64,200 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 209,585.7 205,220.4 208,749.4 220,000 0 % 220,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 6,148 8,062 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 151,200 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 38,835 62,680 42,720 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 344,976.7 458,630.4 535,722.4 605,000 575,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 169,395.37 185,476.99 223,901.97 250,000 0 % 250,000

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

คาบริการโทรศัพท 11,899.47 11,284.57 9,257.64 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 3,721 3,442 3,173 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,299.44 86,366.48 83,220.15 88,000 0 % 88,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 274,315.28 286,570.04 319,552.76 373,000 373,000
รวมงบดําเนินงาน 1,941,260.6 2,012,089.86 2,635,460.5 3,056,000 3,369,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถว 0 0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,500

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 13,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 9,000 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 28,600

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจําห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค จํานวน 2 เครื่อง

74,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขกจํานวน 1 ชุด 9,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 35,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก 0 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 10,000 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:37:50 หน้า : 4/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค 0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 5 ตัว 
(รายละเอียดครุภัณฑตามที่กําหนด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหาร
ทั่วไป 

31,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบหิ้วพร้อม
อุปกรณ

9,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อลําโพงติดตั้งห้องประชุมที่ทําการอบต
.ทรายขาว 1 ชุด (รายละเอียดตามที่กําหนด 
)ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริหารทั่วไป

15,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด 0 0 32,635 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 9,290 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 16,000 34,000 0 % 34,000

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:37:50 หน้า : 5/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED (ขาว
ดํา)

0 0 0 5,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 
เครื่อง(ราคามาตรฐานครุภัณฑที่กําหนด )ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป

2,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,000 2,500 10,000 -50 % 5,000

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 158,700 118,400 68,425 96,900 105,100
รวมงบลงทุน 158,700 118,400 68,425 96,900 105,100

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 12,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 12,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 12,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,355,693.6 7,770,216.86 8,984,147.5 10,069,140 10,612,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 901,924 937,070 1,069,637 1,264,120 8.1 % 1,366,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 122,040 124,410 130,527 147,360 0 % 147,360

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 327,240 338,360 350,760 364,920 3.85 % 378,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,100 78,700 73,260 67,380 -9.08 % 61,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,472,804 1,520,540 1,666,184 1,885,780 1,996,140
รวมงบบุคลากร 1,472,804 1,520,540 1,666,184 1,885,780 1,996,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 38,500 42,000 72,484 144,000 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 8,700 8,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 46,900 50,700 81,284 184,000 204,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,776 146,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 141,756 175,000 0 % 175,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 52,184 54,340 59,048 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 210,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,790 11,020 1,050 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 165,750 211,960 201,854 505,000 395,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,061 57,378 94,294 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,280 19,925 28,850 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 52,341 77,303 123,144 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 264,991 339,963 406,282 829,000 739,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 21,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 22,000 0 17,000 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 2,500 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 42,400 0 19,500 60,000
รวมงบลงทุน 0 42,400 0 19,500 60,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,737,795 1,902,903 2,072,466 2,734,280 2,795,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,093,488.6 9,673,119.86 11,056,613.5 12,803,420 13,408,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้
กับผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 10,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 0 25,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 0 25,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี

0 0 0 0 100 % 12,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 10,000 0 25,000 62,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและชวยเหลือผู้ประ
สปภัย

29,440 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หรือชวยเหลือผู้ประสบภัยตางๆ

0 34,100 6,076 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลักสูตรทบทวน

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 29,440 34,100 6,076 7,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 29,440 34,100 6,076 7,000 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 29,440 34,100 6,076 19,000 120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 29,440 44,100 6,076 44,000 182,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 401,940 425,334 459,780 485,880 6.03 % 515,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 60,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 63,981 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 30,629 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 461,940 485,334 614,390 545,880 575,160
รวมงบบุคลากร 461,940 485,334 614,390 545,880 575,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 17,000 20,450 34,600 0 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 18,000 17,000 20,450 34,600 34,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 83,300 95,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 70,000 89,980 80,000 -100 % 0

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณของความเป็นชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลก
กว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว

0 0 19,926 0 0 % 0

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ 0 33,309 29,040 40,000 -100 % 0

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จประจําปี 
2560

20,240 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 110,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 599,750
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โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,500 0 0 % 0

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําปี 
2560

50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 153,540 218,509 289,946 120,000 719,750
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 20,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 566,117
รวมงบดําเนินงาน 171,540 235,509 310,396 154,600 1,320,467

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนในสังกัด สพฐ.(เด็กประถมศึกษา)

0 0 0 0 100 % 840,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 633,480 720,843 924,786 700,480 2,735,627

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:37:50 หน้า : 14/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลก
กว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 599,750 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 174,240 195,580 182,940 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 174,240 195,580 182,940 599,750 30,000
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 219,741.04 230,365.2 227,388.46 555,698 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 219,741.04 230,365.2 227,388.46 555,698 0
รวมงบดําเนินงาน 393,981.04 425,945.2 410,328.46 1,155,448 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 824,000 816,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 860,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 0 0 809,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 824,000 816,000 809,000 860,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 824,000 816,000 809,000 860,000 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,217,981.04 1,241,945.2 1,219,328.46 2,015,448 30,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,851,461.04 1,962,788.2 2,144,114.46 2,715,928 2,765,627

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก 0 0 2,200 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 25,800 5,928 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคติดตอ เชน 
โรคไข้เลือดออก ฯ

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สําหรับขับเคลื่อน)

0 0 0 0 100 % 21,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 9,900 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 11,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนหรืออบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้าน  สาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 25,800 18,028 46,000 201,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 9,000 10,000 9,810 55,000 -63.64 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,000 10,000 9,810 55,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 9,000 35,800 27,838 101,000 221,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 9,000 35,800 27,838 101,000 221,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 9,000 35,800 27,838 101,000 221,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 144,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 144,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม/เยี่ยมบ้าน 
ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยม
บ้าน/ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

20,000 29,698 27,842 18,130 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 29,698 27,842 28,130 65,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 29,698 27,842 28,130 65,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 29,698 27,842 28,130 65,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 29,698 27,842 28,130 209,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 573,300 597,840 656,970 711,240 4.27 % 741,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 60,000 100,800 96,120 113,160 -14.74 % 96,480

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 7,283 216,274 287,040 1.77 % 292,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 2,713 80,586 98,800 -17.53 % 81,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 675,300 750,636 1,091,950 1,252,240 1,253,680
รวมงบบุคลากร 675,300 750,636 1,091,950 1,252,240 1,253,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 42,000 42,000 72,000 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 336,672.14 309,450 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 91,300 124,000 -3.23 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,549 24,052.9 34,136.41 80,000 -37.5 % 50,000

คาสํารวจรังวัดแนวเขตพื้นที่สาธารณ
ประโยชน

0 0 8,440 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 147,024 8,710 292,256 670,000 -77.61 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 500,245.14 342,212.9 426,132.41 874,000 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,839 1,130 16,615 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 146,308 158,000 141,642 170,000 0 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 95,555 126,339 129,589 141,254 -0.89 % 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,530 2,980 9,190 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 275,232 288,449 297,036 356,254 355,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 817,477.14 672,661.9 765,168.41 1,314,254 759,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด18,000บีทียู
เครื่องละ26,000.-บาท 2 เครื่อง

52,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 1 ตู้ 7,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานจํานวน 1 
ตู้

5,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอรม จํานวน 
1 ตู้

4,300 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตู้ๆ
ละ6,000.-บาท

10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องวัดแรงดันกระแสไฟฟ้า 0 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 6,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเชื่อม 0 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อปมน้ําซับเมอรส 0 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อสวานไร้สาย 0 6,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร pc จํานวน 1 
เครื่อง

22,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED

0 53,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,800 5,000 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,500 124,000 0 37,500 22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 
2

0 0 420,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด สายหน้า รพ.สต.ทราย
ขาว หมูที่ 5

0 0 455,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
บ้านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง) หมูที่ 4

0 0 30,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก 
สายวาริด-บังหลอ หมูที่ 4

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-บ้านตก หมูที่ 1

0 0 316,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเคียนฟ้าผา หมูที่ 3

0 0 432,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงนา หมูที่ 1

0 0 95,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบังซิ หมูที่ 4

0 0 125,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปอเนาะเกา-ช้างไห้ตก หมูที่ 6

0 0 406,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้าน
นายซี หมูที่ 4

0 0 136,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกวัชพืชภายในตําบลทราย
ขาว

0 0 492,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน หม่ที่ 2 
สายป่าเรียน

0 142,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอประปา PVC หมูที่ 6 สาย
ปลายทุง

0 58,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 2,987,000 0 0
รวมงบลงทุน 104,500 324,000 2,987,000 37,500 22,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,597,277.14 1,747,297.9 4,844,118.41 2,603,994 2,034,680
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค

420,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายลํา
ดินเหนียว-นาบง หมู 5

591,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ํา สายกลางบ้าน 
หมูที่ 1

0 165,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนําออก-นาใต้ หมูที่ 2

0 175,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล๊อกสาย
บ้านพี่เนียร-พี่วร หมู 3

75,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-บ้านตก หมูที่ 1

0 196,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านตลิ่ง-สะพานยาว หมูที่ 4

0 224,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปอเนาะเกา-ช้างไห้ตก หมูที่ 6

0 279,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนต้นเคียน-ชองเรือ หมูที่ 5

0 280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนต้นเคียน-หินดาน หมูที่ 3

0 280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางทุง-โกดังบังเดช

690,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าป่าช้า หมู 2

497,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตลิ่ง-สะพานยาว หมู 4

212,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวฃสวนต้นเคียน หมู 3

329,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายหนําออก 
หมูที่ 2

0 267,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน
ปอเนาะเกา หมู 6

446,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสาธง สูง 12 เมตร 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอถังเก็บน้ําประปาหมู
บ้าน ลําอานใต้ หมู 6

209,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน ประตู
รั้วสํานักงาน อบต.

28,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งรางระบายน้ํา สแตนเลสและ
รางน้ํา PVC อาคารอเนกประสงค

42,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 6

0 174,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา แบบ
ปรับราคาได้ (k)

0 0 0 0 100 % 20,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(k) 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 
2

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านออก หมูที่ 1

0 0 0 571,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําหยัง หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้า รพ.สต.ทรายขาว หมูที่ 5

0 0 0 675,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก  สาย
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก และ
คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 66,000
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โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ หมัด หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-กลางทุง หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 304,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุงแกนแตก หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 257,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเคียน หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 365,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนต้นเคียน หมูที่ 3

0 0 0 466,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังบ้านกํานัน-ทุงเหนือ หมูที่ 4

0 0 0 158,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางข้ามน้ําล้น สายสวนใน 
หมูที่ 6

0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา สายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4

0 0 0 56,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมประปาหมูบ้าน บ้านจอม
แหลม หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 370,000
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลท ติก
คอนกรีต สายกลางบ้าน หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 755,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,599,000 2,040,500 0 2,381,000 2,264,000
รวมงบลงทุน 3,599,000 2,040,500 0 2,381,000 2,264,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,599,000 2,040,500 0 2,381,000 2,264,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,196,277.14 3,787,797.9 4,844,118.41 4,984,994 4,298,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "อปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก"

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทํา
งานในชวงปิดภาคเรียน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่ตําบลทรายขาว

0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 410,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 410,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 410,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 211,900 18,244 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อปท.รวมใจบํารุงรักษา แหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 0 0 150,000 -100 % 0
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โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 19,100 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําตลาดนัดชุมชน 0 0 49,456 0 0 % 0

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทนในงานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เ่บศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบิตร

0 82,959 0 0 0 % 0

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทํา
งานชวงปิดภาคเรียน

28,600 27,800 28,800 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน อบต.และศึกษาดูงานหนวยงานอื่น 
ของบุคลากรในอบต.

0 280,346 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมสตรี หรือกลุมตางๆในตําบล
ทรายขาว หรืออุดหนุนกลุมตางๆในตําบล
ทรายขาว

0 0 0 0 100 % 80,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ จัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต.

0 2,576 9,750 0 0 % 0

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

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดเวที
ประชาคม/ตําบลและ อบต.สัญจร

9,500 0 0 0 0 % 0

โครงการสานฝนวัยใส ครอบครัวอบอุน 
ชุมชนนาอยู

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมกลุมอาชีพและพัฒนากลุม
สตรี อยต.ทรายขาว

29,976 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมบําบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพติด 97,500 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 377,476 431,025 88,006 180,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 377,476 431,025 88,006 180,000 135,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 377,476 431,025 88,006 180,000 135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 377,476 431,025 88,006 180,000 545,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด 199,984 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้าน
ยาเสพติด

0 199,929 199,910 0 0 % 0

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้าน
ยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬากับหนวยงานอื่น

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยว

0 0 16,857 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 199,984 199,929 216,767 0 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 39,996 29,986 29,986 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 39,996 29,986 29,986 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 239,980 229,915 246,753 30,000 250,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 20,000 1,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 1,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 1,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 239,980 229,915 266,753 31,000 250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โคตรงการจัดงานเมาลิดสัมพันธตําบลทราย
ขาว

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระ-งานโอทอ
ป

100,460 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(โอท็อป)

0 119,400 100,000 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ 49,825 49,975 49,950 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอ
มฏอน

59,985 69,990 69,936 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุหรือรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

0 50,000 49,926 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของศูนยวัฒนธรรมตําบล
ทรายขาว

0 19,950 14,576 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปตตานี

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ

49,700 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลทรายขาว 0 50,000 50,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีกวนอาซูรอตําบลทราย
ขาว

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีชักพระและงานเทศกาล
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรง
น้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทวดสีแก้ว)

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสงเสริมจริยธรรมและเพิ่มศักยภาพ
ผู้นําศาสนา

60,401 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมประเพณีทาง พุทธศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

0 0 14,626 15,000 -100 % 0

โครงการสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทาน
สีแก้ว)

79,800 79,850 79,912 0 0 % 0

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป บูรพาจารยวัด
ทรายขาว และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุตําบล
ทรายขาว

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ตําบลทรายขาว

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมของศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชตําบล
ทรายขาว

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสืบสานวัฒนาธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น(ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช)

146,002 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

0 30,000 29,916 0 0 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 29,990 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 626,163 469,165 458,842 225,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 626,163 469,165 458,842 225,000 510,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 626,163 469,165 458,842 225,000 510,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยวหรือพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวภายในตําบล

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 866,143 699,080 725,595 256,000 790,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือโครงการ อบ
ต.นาอยูรักษสิ่งแวดล้อม

0 0 17,596 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,596 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 20,000 8,765 9,942 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 8,765 9,942 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 8,765 27,538 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000 8,765 27,538 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเยาวชนประชาชนเครื่อข่ายพิทักษ
ป่าและสิ่งแวดล้อม

19,246 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อ
สร้างจิตสํานึกให้อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอนุรักษป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หรือกิจกรรมเครือขายพิทักษป่าและ
สิ่งแวดล้อม

0 6,523 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษป่าชุมชนสวนป่า  ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือขายพิทักษป่าและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ(สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

0 79,333 16,280 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,246 85,856 16,280 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 19,246 85,856 16,280 0 90,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 19,246 85,856 16,280 0 90,000
รวมแผนงานการเกษตร 39,246 94,621 43,818 20,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 56,604 50,892 79,272 79,944 1.86 % 81,434

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 1,830 5,309 -37.84 % 3,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,302,200 6,445,600 6,745,700 7,846,800 6.03 % 8,319,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,046,400 1,155,200 1,258,400 1,843,200 21.16 % 2,233,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,000 6,000 9,500 18,000 33.33 % 24,000

สํารองจาย 499,220.6 826,000 312,593 827,870 -51.69 % 399,967

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

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

128,252 130,430 132,915 154,405 -0.73 % 153,272

รวมงบกลาง 8,138,676.6 8,714,122 8,640,210 10,875,528 11,314,773
รวมงบกลาง 8,138,676.6 8,714,122 8,640,210 10,875,528 11,314,773
รวมงบกลาง 8,138,676.6 8,714,122 8,640,210 10,875,528 11,314,773

รวมแผนงานงบกลาง 8,138,676.6 8,714,122 8,640,210 10,875,528 11,314,773
รวมทุกแผนงาน 25,621,208.38 25,472,151.96 27,604,231.37 32,009,000 33,844,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอ โคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,844,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,612,980 บาท

งบบุคลากร รวม 7,138,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก 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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,258,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,388,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลประจําป จํานวน 9  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
(4)นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
(5)นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
(6)นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
(7)นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
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(8)เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง
(9) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
4)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
7)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 396,240 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 42,240 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 270,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
4)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
5)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)  
6)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  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
4)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
5)ประกาศ ก.ถ.เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 957,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ดังนี้  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 417,600 บาท  ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 2
 ตําแหนง
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) จํานวน 1
 ตําแหนง  
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 540,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 348,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,480 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 240,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

วันที่พิมพ : 31/8/2563  12:11:49 หน้า : 8/78



งบดําเนินงาน รวม 3,369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล 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
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอื่นตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 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 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 2,109,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,309,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียนอบรม คาเชาที่ทิ้ง
ขยะ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชน
ดําเนินงานของอปท. คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท. เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการ
จัดทําเว็บไซต คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา ฯลฯ  
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ 
2.คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตง
สถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น
3.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
5.คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางของชาติ  
6.คาใช้จายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- 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
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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) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 211 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า สวิตซไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระดาษทิชชู ไม้
กวาด ผงซักฟอก สบู แปลงขัดพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาเช็ดกระจก ที่ตักขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา สายไมล น็อต ตลับลูกปน หัวเทียน หม้อน้ํารถ
ยนต กรวยจราจร เครื่องประจํารถ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุเผยแพรและโฆษณา เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 373,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อบต.ทรายขาว และที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของสํานักงาน อบต. และ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของสํานักงาน อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณียในการสงหนังสือติดตอราชการ ซื้อดวง
ตราไปรษณียยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 105,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัวๆละ 3,500
 บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนจํานวน 1 เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงานงบประมาณกําหนดโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมน้อยกวา 18,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3)ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5
4)เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
5)มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 31/8/2563  12:11:49 หน้า : 21/78



จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000
 บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้าจํานวน 1 ถัง ขนาดจุน้ํา
ได้ไมน้อยกวา 20 ลิตร ตัวถังทําจากสเตนเลส สามารถปรับ
อุณหภูมิได้ โดยสืบราคาจากท้องตลาด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 4 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปปจจุบัน)
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 ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 11
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500
 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,795,140 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,996,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,996,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,366,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ประจําป 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)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
4)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
7)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 147,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 27,360 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 120,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
4)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตามกรอบ
อัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลังสามปจํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
4)ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,960 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  378,960
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1 ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 1,260 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 60,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล 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
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

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 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 175,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียนอบรม คาเชาที่ทิ้ง
ขยะ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชน
ดําเนินงานของอปท. คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท. เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการ
จัดทําเว็บไซต คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- 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
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําแผน
แมบทและคัดลอกข้อมูลที่ดินการสํารวจข้อมูลภาคสนามคาวัสดุ
อุปกรณและแบบพิมพตางๆที่ใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 210 ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 21,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆละ 3,500
 บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปปจจุบัน)
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 ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 30
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500
 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 31
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 62,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง น้ํายาเครื่องดับ
เพลิงประเภทตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 182 ลําดับที่ 6

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

จํานวน 100,000 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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,735,627 บาท

งบบุคลากร รวม 575,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 575,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 515,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ครู จํานวน 2 คน ตามกรอบอัตรากําลังในแผน
อัตรากําลังสามป พร้อมปรับปรุงเลือนเงินเดือนประจําป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 
4)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี(ก.อบ
ต.จังหวัดปตตานี) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560

งบดําเนินงาน รวม 1,320,467 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 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

ค่าใช้สอย รวม 719,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 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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โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมุงสูฝนเพื่อวัน
สําเร็จ เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ คาของรางวัล คา
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียงฯลฯ
-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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 599,750 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 269,500 บาท จัด
สรรให้เด็กจํานวน 55 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทรายขาว จํานวน เงิน 98,000 บาท จัดสรร
ให้เด็กจํานวน 20 คนๆละ 20 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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ค่าวัสดุ รวม 566,117 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระดาษทิชชู ไม้
กวาด ผงซักฟอก สบู แปลงขัดพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาเช็ดกระจก ที่ตักขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 546,117 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
1.คาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กประถมศึกษา จํานวน 2
 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดทรายขาว กับโรงเรียนบ้านควนลัง
งา จํานวน 260 วัน  จํานวน 210 คนๆละ 7.37
 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 402,402 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 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 171
 ลําดับที่ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา)

จํานวน 840,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 840,000 บาท
1.โรงเรียนบ้านควนลังงา จํานวนเด็ก 150 คนๆละ 20 บาทเป็น
เงิน 600,000 บาท 
2.โรงเรียนวัดทรายขาว จํานวนเด็ก 60 คนๆละ 20 บาทเป็น
เงิน 240,000 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 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนะศึกษาแหลง
เรียนรู้สูโลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
เชาเหมารถทัวร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 หน้าที่ 173 ลําดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 221,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 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 30,000 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 เชน น้ํายาฆาเชื้อ
โรค เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาฆาสัตวและแมลงนําโรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 144,000 บาท

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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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 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

โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม/เยี่ยมบ้าน ดูแลและสงเสริมคนยาก
ไร้/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 35,000 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
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,034,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,253,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,253,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 741,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ประจําป จํานวน 2  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้
กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
4)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
7)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้องถิ่น
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 36,480 บาท 
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
4)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  
5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตามกรอบ
อัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลังสามปจํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
4)ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น(ฉบับที1่0)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  292,120
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1 ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,480 บาท
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้จํานวน 60,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

งบดําเนินงาน รวม 759,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-เงินรางวัลประจําปสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล 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 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

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
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียนอบรม คาเชาที่ทิ้ง
ขยะ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชน
ดําเนินงานของอปท. คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท. เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการ
จัดทําเว็บไซต คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- 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
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า สวิตซไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ทอตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญา    ณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU)มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
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3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- 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 ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 33

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,264,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,264,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,264,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (k) จํานวน 20,000 บาท
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-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

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลําหยัง หมูที่ 6 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลํา
หยัง หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 40.00
 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 21

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก  สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 4 ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.20
 เมตร ยาว 5 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 20
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โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก และคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อกและคูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 คูระบายน้ําอิฐ
บล็อกขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร คู
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
 ลึก 0.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ฝาคูตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 22

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายข้างบ้านนายดลลาเตะ 
หมัด หมูที่ 4

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายข้างบ้าน
นายดลลาเตะ หมัด หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร ยาว 65 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง-กลางทุง หมูที่ 1 จํานวน 304,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง-กลาง
ทุง หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 16
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแกนแตก หมูที่ 6 จํานวน 257,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแกน
แตก หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 339 ตารางเมตร พร้อมวางทอ 3
 จุด เส้นผานศูนยกลางขนาด 30 เซนติเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 24

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเคียน หมูที่ 3 จํานวน 365,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
เคียน หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 504 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 18

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 4

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝาคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 13 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 19

โครงการซอมแซมประปาหมูบ้าน บ้านจอมแหลม หมูที่ 2 จํานวน 370,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมประปาหมูบ้าน บ้านจอมแหลม หมูที่ 2
 งานติดตั้งระบบถังกรองสแตนเลส งานรื้อระบบทราย
กรอง เปลี่ยนทอน้ําในถังประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 17
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลท ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมูที่ 5 จํานวน 755,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายกลาง
บ้าน หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ไมน้อยกวา 2,360 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 23

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "อปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก"

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อปท.รวมใจบํารุง
รักษา แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาปรับปรุงภูมิทัศน ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
 ถึง 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 30,000 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 20,000 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

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน เชน คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวน
รวมของชุมชน สําหรับผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตําบล
ทรายขาว

จํานวน 250,000 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 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุม
ตางๆในตําบลทรายขาว หรืออุดหนุนกลุมตางๆในตําบลทรายขาว

จํานวน 80,000 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 20,000 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 15,000 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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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 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

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบ
คุม คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าที่ของรัฐ คาใช้จายใน
การฝึกซ้อมกีฬา  คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาประจํา
ตําบล เชน ลูกวอลเลยบอล ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกฟุตซอล
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดี
ท้องถิ่นปตตานี

จํานวน 70,000 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 50,000 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 60,000 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 80,000 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 70,000 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 15,000 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 50,000 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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โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตําบลทรายขาว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลทรายขาว เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 180
 ลําดับที่ 18

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดกิจกรรมของศูนย
วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลทรายขาว

จํานวน 15,000 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 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 13
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 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

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม จํานวน 30,000 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
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรมด้านการทองเที่ยวหรือ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบล

จํานวน 30,000 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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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน จอบ
หมุน ปุย พันธุพืช พันธุไม้ วัสดุเพาะชํา อาหารสัตว พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและประชา
สัมพันธเพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษป่าชุมชนสวนป่า  ป่าเฉลิมพระเกียรติหรือเครือขาย
พิทักษป่าและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 15,000 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 50,000 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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,314,773 บาท

งบกลาง รวม 11,314,773 บาท
งบกลาง รวม 11,314,773 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 81,434 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 8,319,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,233,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 ถึง 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

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

สํารองจาย จํานวน 399,967 บาท

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

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(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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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 153,272 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.)ของ อบต.ทรายขาว 
-ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,434

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,319,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,272

สํารองจ่าย 399,967

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,233,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,434

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,319,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,272

สํารองจ่าย 399,967

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,233,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 292,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,480 60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

81,480

เงินเดือนพนักงาน 741,600 515,160

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,336,560 1,628,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 543,600 700,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

409,740 491,220

เงินเดือนพนักงาน 4,755,200 6,011,960

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 104,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000 244,000

ค่าเช่าบ้าน 336,000 378,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,484,000 1,604,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:35:54 หน้า : 4/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

โครงการ "อปท.ร่วมใจ
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก"

80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซ่อม ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

20,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ตําบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 100,000

โครงการ "อปท.ร่วมใจ
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก"

80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซ่อม ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

20,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ตําบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น

20,000

โครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลทรายขาว

30,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

50,000

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานมหกรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น

20,000

โครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลทรายขาว

30,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

50,000

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้ํา
พระครูศรีรัตนากร(พ่อ
ทวดสีแก้ว)

80,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นํา
ชุมชนตําบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตําบลทรายขาว

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้ํา
พระครูศรีรัตนากร(พ่อ
ทวดสีแก้ว)

80,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ หรือหลัก
สูตรทบทวน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นํา
ชุมชนตําบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
สําหรับผู้นําชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตําบลทรายขาว

250,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:35:54 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สําเร็จ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
โรคไข้เลือดออก ฯ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นํา
ศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สําเร็จ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
โรคไข้เลือดออก ฯ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นํา
ศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มต่างๆในตําบลทราย
ขาว หรืออุดหนุนกลุ่ม
ต่างๆในตําบลทรายขาว

80,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่อง
เที่ยวหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล

30,000

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

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มต่างๆในตําบลทราย
ขาว หรืออุดหนุนกลุ่ม
ต่างๆในตําบลทรายขาว

80,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่อง
เที่ยวหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล

30,000

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

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

599,750

โครงการสรงน้ําพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

50,000

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 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

599,750

โครงการสรงน้ําพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว

50,000

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 แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู่

15,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลทรายขาว

20,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว

15,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า  ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือ
ข่ายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู่

15,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลทรายขาว

20,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว

15,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า  ป่าเฉลิม
พระเกียรติหรือเครือ
ข่ายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอุดหนุนหรือ
อบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริด้าน  
สาธารณสุข

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการอุดหนุนหรือ
อบต.ดําเนินการเอง
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดําริด้าน  
สาธารณสุข

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 175,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 220,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 546,117

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 170,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 546,117

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 225,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

88,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 38,500 38,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 28,600 28,600

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (k)

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําหยัง หมู่ที่ 
6

60,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก  
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก และ
คูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

68,000 90,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

10,000 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 15,000 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (k)

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําหยัง หมู่ที่ 
6

60,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก  
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก และ
คูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ 
หมัด หมู่ที่ 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ที่ 
1

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6

257,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเคียน หมู่ที่ 3

365,000

โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

7,000

โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
จอมแหลม หมู่ที่ 2

370,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

755,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ 
หมัด หมู่ที่ 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดัง-กลางทุ่ง หมู่ที่ 
1

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6

257,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเคียน หมู่ที่ 3

365,000

โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

7,000

โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
จอมแหลม หมู่ที่ 2

370,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

755,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:35:55 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุน
โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)

840,000

รวม 11,314,773 110,000 790,000 545,000 4,298,680 209,000 221,000 2,765,627

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:35:55 หน้า : 27/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุน
โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

12,000 12,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)

840,000

รวม 182,000 13,408,120 33,844,200

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  13:35:55 หน้า : 28/28



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
....................................................... 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 / 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และนายอ าเภอโคกโพธิ์ได้ลงนามอนุมัติใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 


