
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
**************************** 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาต าบล
เป็นประจ าทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 ฉบับที่ 2 ข้อ 14 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบ 
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 14 อบต.ทรายขาวจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
รอบปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
อบต.ทรายขาว ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ของอบต.ทรายขาว 
        "ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค
และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. เป้าประสงค์ 
  (1)  ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก 
  (2)  สามารถระบายน้ าในหมู่บ้านได้ดี ปูองกันน้ าท่วมขังในชุมชน 

(3)  มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ  
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(4)  ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง และมีโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆอย่างเหมาะสม 

   (5)  เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   (6)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ 

(7)  ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคระบาด 
(8)  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ได้รับสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ 
(9)  สามารถปูองกันภัยธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที และปัญหายาเสพติด

ลดลง  
(10)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์  
(11)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว  
(12)  ประชาชนได้แสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาไปในระดับอ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ 
(13)  ประชาชนมีแหล่งค้าขาย มีศักยภาพด้านอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(14)  ประชาชนมีการพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาด 
(15)  ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานท้องถิ่น 
(16)  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน    
4. ตัวช้ีวัด 

(1) จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
(2) จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือ 

จัดสร้างแหล่งน้ า 
(3) จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่บ้าน ไฟฟูาส่องสว่าง ไฟฟูาสาธารณะ หรือก่อสร้าง/

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  
   (4)  จ านวนโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา  
   (5)  จ านวนโครงการเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 

(6)  จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคต่างๆในระดับ
หมู่บ้านหรือต าบล  

(7)  จ านวนโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยติด
เตียง ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี  

(8)  จ านวนโครงการปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(9)  จ านวนโครงการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(10)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
(11)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา  
(12)  จ านวนโครงการด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้  
(13)  จ านวนโครงการการพัฒนาด้านการเกษตร  
(14)  จ านวนโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
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(15)  จ านวนโครงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.ค่าเป้าหมาย 

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่า จ านวน 6 สายต่อปี 
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร้างแหล่งน้ าไม่

น้อยกว่าจ านวน 6 แห่งต่อปี  
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมู่บ้าน ไฟฟูาส่องสว่าง ไฟฟูาสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 แห่งต่อปี 
   (4)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปี 
   (5)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี 

(6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้าน
หรือต าบล ไม่น้อยกว่า 4 โครงการต่อปี 

(7)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็ก สตรี ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี 

(8)  จัดกิจกรรมปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการต่อป ี

(9)  จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการต่อป ี

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

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี 
6.กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
(2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร้างแหล่งน้ า 
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมู่บ้าน ไฟฟูาส่องสว่าง ไฟฟูาสาธารณะ หรือก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานอื่นๆ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
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(2)  ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(1)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคต่างๆในระดับหมู่บ้านหรือต าบล  
(2)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ คน

ยากไร้ เด็กสตรี  
(3)  ปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  (4)  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
กลยุทธ์ 
(1)  การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
(2)  การพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ 
(1)  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจ าต าบล 
(2)  ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรให้ตอบสนองตลาดระดับต่างๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ 
(1)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน  
(2)ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
            7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ต าบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท า โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ 
รายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

8.แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
    1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
         2.1 แผนงานการศึกษา 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
           3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                     3.2 แผนงานสาธารณสุข 
                     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.7 แผนงานการเกษตร 
3.8 แผนงานงบกลาง 

    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานการเกษตร 

   6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

9.การวางแผน 
    อบต.ทรายขาว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
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     อบต.ทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา 

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

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

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

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

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

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

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

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

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา 

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

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

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

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

149 118,368,900 116 120,351,000 101 241,142,000 39 100,729,000 24 14,850,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

38 6,513,792 37 5,594,100 41 5,559,750 44 8,571,050 42 6,095,000 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

41 12,764,000 38 11,841,000 47 15,764,400 46 17,638,000 46 17,656,000 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา 

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

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

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

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

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

รวม 276 147,161,692 237 145,996,100 239 278,086,150 173 131,768,050 157 43,781,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 63 โครงการพัฒนา งบประมาณ 17,158,448 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 2,767,000 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 19 2,780,448 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 18 10,271,000 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 4 270,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 4 220,000 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 850,000 

รวม 63 17,158,448 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทรายขาว มีดังนี้ 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านครูน้อย-สะพาน
ต้นหว้า หมู่ที่ 2 

งบตามข้อบัญญัต ิ 300,000 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ท่วมขังได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 77 เมตร 

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายล าอานใต้ หมู่ที ่6 

งบตามข้อบัญญัต ิ 266,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

คูระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 
เมตร 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านออก หมู่ที่ 1 

งบตามข้อบัญญัต ิ 405,000 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ท่วมขังได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที ่1 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 50 เมตร ฝาคูคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 4.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ลกึ 0.80 เมตร ยาว 70 
เมตร ฝาคูคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 8.00 
เมตร 

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้า รพ.สต.
ทรายขาว หมู่ที ่5 

งบตามข้อบัญญัต ิ 675,000 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ท่วมขังได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าอิฐบล็อก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ท่วมขังได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าอิฐบล็อก ชว่งที่ 1 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
ยาว 20 เมตร ชว่งที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 42 
เมตร 

6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนต้นเคียน หมู่ที่ 3 

งบตามข้อบัญญัต ิ 466,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร 
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7. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางข้าม
น้ าล้น สายสวนใน หมู่ที ่
6 

งบตามข้อบัญญัต ิ 75,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ทางข้ามน้ าล้น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 

8. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้ า สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 56,000 เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และปูองกัน
อุบัติเหตุ 

ฝาคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 70 
เมตร ฝาคูตะแกรงเหล็ก คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
 

9. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ฯสระวัง
พลายบวั หมู่ที ่5 

งบตามข้อบัญญัต ิ 150,000 เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศนแ์หล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯ ให้มี
ความเป็นระเบียบ 
สวยงาม และมี
ความพรอ้มในการ
ประกอบพิธีอยู่
เสมอ 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ฯ
สระวังพลายบวั จ านวน 1 แห่ง 

10 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านออก หมู่ที่ 1 

งบตามข้อบัญญัต ิ 166,000 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ท่วมขังได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.80 เมตรลึก 0.80 
เมตร ยาว 45 เมตร 

11 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังบ้านก านัน-ทุ่งเหนือ 
หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 158,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 

12. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาว หมู่ที ่3 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อปรับปรุง
อาคารเรียนให้มี
ความเหมาะสมใน
การจัดการเรียน
การสอน 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาว หมู่ที ่3 จ านวน 1 แห่ง 

13. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระ และงานมหกรรม
วัฒนธรรมของดีท้องถิ่น
ปัตตานี 

งบตามข้อบัญญัต ิ 80,000 เพื่อสืบสาน
ประเพณีชักพระ
และ
ประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมของดี
ในท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่ เข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่า 50 คน 

14. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 599,750 เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

15. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
ส าเร็จ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน 
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16. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้แก่นักเรียน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน 

17. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 

18. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 555,698 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่
ดีรับประทาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาวและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กควนลังงา จ านวน 2 ศูนย์ 
โรงเรียนวัดทรายขาวและโรงเรียนบ้านควนลัง
งา จ านวน 2 โรง 

19. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

งบตามข้อบัญญัต ิ 860,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

โรงเรียนวัดทรายขาวและโรงเรียน
บ้านควนลังงา จ านวน 2 โรง 

20. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีกวนอาซูรอ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกวา่ 50 คน 

21. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมละ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมความรู้
ด้านศาสนาและ
ละศีลอดร่วมกัน
สร้างความสามัคคี 

จ านวนมัสยิดและบาลาเซาะ ได้จัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่าจ านวน 6 แห่ง 

22 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

โครงการสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดศรีแก้ว) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 80,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกวา่ 50 คน 

23 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้น าทาง
ศาสนา,ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 75,000 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้น า
ศาสนา และกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มผู้น าศาสนาและผู้น าต่างๆ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 คน 

24 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมประเพณี
ทางพุทธศาสนา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่า 
30 คน 

25 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ า
พระพุทธรูป บูรพาจารย์
วัดทรายขาว และรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุต าบล
ทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่า 50 คน 

26 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่า 30 คน 
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27 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมแสดงอาหาร
โบราณประจ าทอ้งถิ่น 

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และอาหาร
ท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 
100 คน 

28 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ
ความรู้ด้าน
ศาสนา 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกวา่ 20 คน 

29 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 40,000 เพื่อเยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม 

เยาวชนจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

30 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักค าสอน
ของศาสนาอิสลาม 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมความรู้
ด้านศาสนา
อิสลาม 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกวา่ 30 คน 

31 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปูองกันภัย/ภัยพบิัติ/
และการด าเนินการศูนย์ 
อปพร.ของอบต.ทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อให้ความรู้การ
ปูองกันภัยพิบัติ
แก่ผู้น าชุมชน/อป
พร. 

ประชาชนทั่วไป/อปพร/ผู้น าชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 คน 

32 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

33 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนนุโครงการสนับสนนุ
การด าเนนิงานของศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอ
โคกโพธิ ์จังหวัดปัตตาน ี

งบตามข้อบัญญัต ิ 12,000 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 

34. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคติดต่อ 

การจัดกิจกรรมอยา่งน้อยจ านวน 1 
ครั้ง 

35. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

การจัดกิจกรรมอยา่งน้อยจ านวน 1 
ครั้ง 

36. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริฯ
ด้านสาธารณสุข 

งบตามข้อบัญญัต ิ 120,000 เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมโครงการอยา่งน้อย
จ านวน 6 โครงการ 
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37. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาูวลยั
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

งบตามข้อบัญญัต ิ 21,000 เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ขับเคลื่อนโครงการ อยา่งน้อย จ านวน 
1 โครงการ 

38. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมความรู้
ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
 

ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือด้อย
โอกาสไม่น้อยกว่า 30 คน 

39. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน 
ดูแลและส่งเสริมผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

งบตามข้อบัญญัต ิ 35,000 เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ปุวยเรือ้รัง และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างน้อย จ านวน 1 
โครงการ 

40. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้/
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวขอ้งกับ
ยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 1 โครงการ 

41. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู ่

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งใน
ครอบครัว 

ประชาชนได้รับการอบรมเพิ่มความ
เข้าใจในครอบครัว  
จ านวน 1 ครั้ง 

42. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ
อบต.น่าอยูแ่ละรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

งบตามข้อบัญญัต ิ 35,000 เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่อย่างถาวร 

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก 
จ านวน 1 โครงการ 

43. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
ปุาเฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์
ปุาและสิ่งแวดล้อม 

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อให้การ 
อนุรักษ์ปุาและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 โครงการ 

44. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนืองมา
จากพระราชด าริฯ(สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 

กิจกรรม 
พันธุกรรมพืช 
จ านวน 1 โครงการ 

45. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โ ค ร ง ก า ร เ บี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 7,846,800 เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 100 เปอร์เซนต์ 
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46. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 1,843,200 เพื่อช่วยเหลอื
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

ผู้พิการและทุพพลภาพที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด จ านวน 100 เปอร์เซนต์ 

47. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 18,000 เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ 
ที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
จ านวน 100 เปอร์เซนต์ 

48 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
ทรายขาว(สปสช) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 100,000 เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

การจัดกิจกรรมโครงการอยา่งน้อย 1 
ครั้ง 
 

49. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

โครงการจัดแข่งขันกีฬา 
ต าบลทรายขาวต้านยา
เสพติด 

 

งบตามข้อบัญญัต ิ 200,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไมยุ่่ง
เกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
150 คน 

50. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไมยุ่่ง
เกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
15 คน 

51. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

โครงการจัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬาประจ าต าบล
และกลุ่มองค์กรต่างๆ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดซื้อวัสดุกีฬา 
จ านวน 1 โครงการ 

52. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 25,000 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

กิจกรรมส่งเสริมท่องเท่ียว 
จ านวน 1 โครงการ 

53 ด้านการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือกลุ่ม
ต่างๆในต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 80,000 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ความรู้
เพื่อสร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กลุ่มต่างๆเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 
จ านวน 30 คน 

54. ด้านการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

โครงการจ้างแรงงาน
นักเรียน/นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 โครงการ 

55. ด้านการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระ อ าเภอโคกโพธิ์ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

การจัดกิจกรรมชักพระ จ านวน 1 
โครงการ 
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56. ด้านการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ชักพระและงานเทศกาล
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(โอท็อป) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 90,000 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

การจัดกิจกรรมเทศกาลหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 โครงการ 

57 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
จ านวน 1 โครงการ 

58 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดการเลือกตั้ง/
กรณีครบวาระ เลือกตั้ง
ซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

งบตามข้อบัญญัต ิ 450,000 เพื่อส่งเสริม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
ด ารงต าแหน่งครบ 100 เปอร์เซนต์
ตามกฎหมายก าหนด 

59. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรากูร 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

60. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์
 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

61. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 150,000 เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพใน
การบริหารงาน 
อบต. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หรือเพิม่
ประสิทธภิาพการมี
ส่วนรว่มของชุมชน 

บุคลากรของอบต. ผู้น าชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีต าบล
ทรายขาวเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 40 คน 

62. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
หรือจัดบริการเคลื่อนที่
ของอบต. 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
150คน 

63 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการ อปท.ร่วมใจ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 150,000 เพื่อบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์
ฯให้อยู่ในสภาพที่
ใสสะอาด มีความ
เป็นระเบียบ 
สวยงาม และมี
ความพร้อมใน
การประกอบพธิี
อยู่เสมอ 

แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิฯ บริเวณสระน้ าวัง
พลายบวั จ านวน 1 แห่ง 
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รายละเอียดโครงการตามเงินอุดหนุน อบต.ทรายขาวนอกเหนือจากข้อบัญญัติงบประมาณ มีดังนี้ 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายปุายาง หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,130,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ไดอ้ย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุายาง หมู่
ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4.0 
เมตร ยาว 2,330 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,320 ตาราง
เมตร 

2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน าออก-ปุายาง 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,808,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ไดอ้ย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน าออก-
ปุายาง หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 9,000 
ตารางเมตร 

3 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนาบง-ข้างบ้าน
หลวงดึก หมู่ที ่5 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,236,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาบง-ข้าง
บ้านหลวงดึก หมู่ที่ 5 
ขนาดกวา้ง 3.0 เมตร 
ยาว 1,680 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,040 ตารางเมตร 

4 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายปอเนาะ-
โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธ ิ
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,057,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

เสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,680 เมตรหนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 10,720 
ตารางเมตร  

5 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองเก็บ
กักน้ าสายล าหยัง-ทุ่งแรด 
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 445,900 เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองเก็บกัก
น้ า หมู่ที่ 6 สายล า
หยัง - ทุ่งแรด ต าบล
ทรายขาว มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
7,500 ลูกบาศก์เมตร 

6 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองเก็บ
กักน้ าสายทุ่งแซะ หมู่ที ่3 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 177,200 เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองเก็บกัก
น้ า หมู่ที่ 3 สายทุ่ง
แซะ ต าบลทรายขาว 
มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,980 
ลูกบาศก์เมตร 
 
 

-15- 



 
 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ปูองกันไวรัสโคโรนา 
(COVID - ๑๙) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 16,119 เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (covic 19) 

การจัดท าหนา้กาก
อนามัยครบทุก
หมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการตามเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกดินโคลน
และวัชพืช 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 350,000 เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

ขุดลอกดินโคลนและ
วัชพืช คูคลองภายใน
เขตพื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ฝายช่องเรือ หมู่ที ่5 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 120,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
150 ตารางเมตร 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังบ้านก านัน-ทุ่ง
เหนือ หมู่ที่ 4 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 1,515,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2กวา้ง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 
500 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,975 ตารางเมตร 

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นาบง หมู่ที่ 5 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 595,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว
280 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร 

5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านบังหมาน หมู่ที่ 1 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 141,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว
80 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร 

6 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (covic 19)
และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อปูองกันตนเอง 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 106,837 เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(covic 19) 

โครงการอย่างน้อย 
1 โครงการ มีการ
จัดท าหน้ากาก
อนามัยครบทุก
หมู่บ้าน 
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 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 51,271 เพื่อให้ความรู้ในการ
ปูองกันภัยจิตอาสา
ภัยพิบัต ิประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการอย่างน้อย 
1 โครงการ  

 

 11.การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.ทรายขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

       ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 16 5,269,000.00 16 5,269,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 1,938,010.38 8 1,938,010.38 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม 10 2,383,896.00 10 2,383,896.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0.00 0 0.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิอาชีพและสรา้ง
รายได ้

1 89,976.00 1 89,976.00 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 3 214,800.00 3 214,800.00 

รวม 38 9,895,682.38 38 9,895,682.38 

อบต.ทรายขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

       ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 25,854,100 6 25,854,100 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม 1 16,119 1 16,119 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิอาชีพและสรา้ง
รายได ้

0 0 0 0 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 0 0 0 0 

รวม 7 25,870,219 7 25,870,219 
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12.ผลการด าเนินงาน 
      อบต.ทรายขาว ได้ด าเนินการโครงการ ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้     

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/

เลขที่สัญญา 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
วิธีจัดซื้อจัด

จ้าง 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกดินโคลนและวัชพชื  350,000  137/63 จ้าง 
18/2563 

31 ต.ค. 62-
29 พ.ย. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

30 วัน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฝายช่องเรือ หมู่ที่ 5 

 120,000  183/63 จ้าง 
22/2563 

12 พ.ย. 62-
10 ม.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
บ้านก านัน-ทุ่งเหนือ หมู่ที่ 4 

 1,515,000  301/63 จ้าง 
23/2563 

20 พ.ย. 62-
17 ก.พ.63 

คัดเลือก 90 วัน 

4 โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ า 
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

 56,000  399/63 จ้าง 
27/2563 

15 ม.ค. 63-
28 ก.พ. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

45 วัน 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวน
ต้นเคียน หมู่ที่ 3 

 465,000  400/63 จ้าง 
24/2563 

15 ม.ค. 63-
14 มี.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐ
บล็อกสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 

 50,000  361/63 จ้าง 
26/2563 

15 ม.ค. 63-
28 ก.พ. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

45 วัน 

7 โครงการก่อสร้างทางข้ามน้ าล้น สาย
สวนใน หมู่ที่ 6 

 75,000  360/63 จ้าง 
25/2563 

15 ม.ค. 63-
14 มี.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครู
น้อย-สะพานต้นหว้า หมู่ที่ 2 

 300,000  609/63 จ้าง 
31/2563 

1 เม.ย.63- 
29 มิ.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านออก 
หมู่ที่ 1 

 405,000  610/63 จ้าง 
30/2563 

1 เม.ย.63- 
29 มิ.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นาบง หมู่ที่ 5 

 595,000  611/63 จ้าง 
32/2563 

2 เม.ย.63- 
30 มิ.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

11 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบังหมาน หมู่ที ่1 

 141,000  597/63 จ้าง 
29/2563 

1 เม.ย.63- 
30 พ.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
สายหน้า รพ.สต.ทรายขาว หมู่ที่ 5 

 673,000  749/63 จ้าง 
37/2563 

6 มิ.ย.63- 
3 ก.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

13 โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ า คสล.
สายบ้านออก หมู่ที่ 1 

 166,000  801/63 จ้าง 
38/2563 

13 มิ.ย.63- 
11 ส.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
บ้านก านัน-ทุ่งเหนือ หมู่ที่ 5 

 158,000  802/63 จ้าง 
39/2563 

13 มิ.ย.63- 
11 ส.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิฯสระวังพลายบัว หมู่ที่ 5 

 150,000  874/63 จ้าง 
45/2563 

8 ก.ย.63- 
28 ก.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

20 วัน 

16 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทรายขาว หมู่ที่ 3 

 50,000  875/63 จ้าง 
90/2563 

8 ก.ย.63- 
28 ก.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

20 วัน 

รวม 5,269,000      
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/

เลขที่สัญญา 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
วิธีจัดซื้อจัด

จ้าง 
หมายเหต ุ

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

32,300 486/63 ซื้อ 
58/2563 

24 เม.ย.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุ
การศกึษา 
ศพด. 

  78,200 829/63 ซื้อ 
102/63 

9 ก.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุ
การศกึษา 
ศพด. 

  10,000 871/63 ยืมเงิน 29 ก.ย.63 ยืมเงิน/ 
คืนเงิน 

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน ศพด. 
ควนลังงา 

  1,500 872/63 ยืมเงิน 29 ก.ย.63 ยืมเงิน/ 
คืนเงิน 

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน ศพด.
ทรายขาว 

  13,400 55/63 จ้าง
13/2563 

1-31 ต.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา ต.ค.
62  

  3,080 56/63 จ้าง
14/2563 

1-31 ต.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ต.ค.
62  

  17,820 128/63 จ้าง
13/2563 

1-30 พ.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวันศพด.
ควนลังงา พ.ย.
62  

  6,460 129/63 จ้าง
14/2563 

1-30 พ.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว พ.ย.
62  

  5,260 214/63 จ้าง
14/2563 

1-31 ธ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ธ.ค.
62  

  14,300 215/63 จ้าง
13/2563 

1-31 ธ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ธ.ค.
62  

  11,820 289/63 จ้าง
13/2563 

1-31 ม.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ม.ค.
63  

  6,180 290/63 จ้าง
14/2563 

1-31 ม.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ม.ค.
63  

  16,140 349/63 จ้าง
13/2563 

1-28 ก.พ.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ก.พ.
63  

  5,780 350/63 จ้าง
14/2563 

1-28 ก.พ.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ก.พ.
63 

-19-
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหต ุ

  10,060 438/63 จ้าง
13/2563 

1-31 มี.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา มี.ค.
63  

  2,200 439/63 จ้าง
14/2563 

1-31 มี.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว มี.ค.
63  

  4,320 731/63 จ้าง
14/2563 

1-31 ก.ค. 
63 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ก.ค.
63  

  14,920 732/63 จ้าง
13/2563 

1-30 ก.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ก.ค.
63  

  4,440 796/63 จ้าง
14/2563 

1-31 ส.ค. 
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ส.ค.
63  

  15,660 795/63 จ้าง
13/2563 

1-31 ส.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ส.ค.
63  

  19,720 881/63 จ้าง
13/2563 

1-30 ก.ย.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ควนลังงา ก.ย.
63  

  3,520 882/63 จ้าง
14/2563 

1-30 ก.ย. 
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
กลางวัน ศพด.
ทรายขาว ก.ย.
63  

รวม 297,080      
18 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)

สถานศึกษา 
234,761.88 136/63 

 
ซื้อ 
2/2562 

23พ.ค.62-
10 ต.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

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

  62,169 774/63 ซื้อ 
2/2563 

18พ.ค.63-
30 มิ.ย.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

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

  242,423.50 775/63 ซื้อ 
1/2563 

1 พ.ย.62-
31 มี.ค.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

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

รวม 539,354.38      
19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียน สพฐ. 
420,000 67/63 อุดหนุนส่วน

ราชการ 
1 พ.ย.62- 
31 มี.ค.63 

อุดหนุน รร.วัด
ทรายขาว/ 
รร.บ้านควนลัง
งา 
 

  104,000 626/63 อุดหนุนส่วน
ราชการ 

26 พ.ค.63 – 
30 พ.ย. 63 

อุดหนุน รร.วัด
ทรายขาว 

  284,000 627/63 อุดหนุนส่วน
ราชการ 

26 พ.ค.63 – 
30 พ.ย. 63 

อุดหนุน รร.บ้านควนลัง
งา 

รวม 808,000  
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

20 โครงการอบรมตามหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม 

12,150 81/63 ซื้อ 
8/2563 

15 พ.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เอกสาร
ประกอบ 

  576 82/63 จ้าง 
10/2563 

15 พ.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

  37,200 96/63 ยืมเงิน 16-17 
พ.ย.63 

ยืมเงิน/ 
คืนเงิน 

อาหาร
กลางวัน/
อาหารว่าง/
วิทยากร 

รวม 49,926      
21 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 32,500 216/63 ยืมเงิน 11 ม.ค.63 ยืมเงิน/คืน

เงิน 
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

  8,900 224/63 จ้าง 
27/2563 

11 ม.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้าง
เครื่องเสียง
พร้อมติดตั้ง 

  13,000 225/63 จ้าง 
27/2563 

11 ม.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าเช่าเต็นท์  
โต๊ะ เก้าอี ้

  1,650 226/63 จ้าง 
26/2563 

8-9 ม.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าปูายไวนิล 

  23,900 227/63 ซื้อ 
19/2563 

8 ม.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าซ้ือของ
รางวัล 

รวม 79,950      
22 โครงการประเพณีละศีลอดในเดือน

รอมฎอน 
69,300 476/63 ซื้อ 

59/2563 
24 เม.ย.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เครื่อง
อุปโภค
บริโภค 

  450 484/63 จ้าง 
53/2563 

24 เม.ย.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

รวม 69,750      
23 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธ

ศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2563 

450 667/63 จ้าง 
73/2563 

1 ก.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 
 

  7,500 668/63 ซื้อ 
88/2563 

3 ก.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

เครื่องไทย
ธรรม 

  7,000 669/63 จ้าง 
74/2563 

4-5 ก.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเหมา
ตกแต่งต้น
เทียน
พรรษา 

รวม 14,950  
 

    

24 โครงการประเพณีชักพระและงาน
มหกรรมวัฒนธรรมของดีจังหวัด
ปัตตาน ี

10,000 866/63 ยืมเงิน 25 ก.ย.63 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

ค่าอาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  36,000 08/64 จ้าง 
93/2563 

25 ก.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเหมา
ตกแต่งเรือ
พระ 

-21-
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  15,000 07/64 จ้าง 
91/2563 

28 ก.ย.-63- 
9 ต.ค.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเช่า
เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี ้

  18,000 880/63 จ้าง 
92/2563 

26-28 ก.ย 
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างตกแต่ง
ร้านจ าหน่าย
สินค้าโอท็อป 

รวม 79,000      
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

        
25 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 569,800 2/2563 เบิกจ่าย 1-31 ต.ค. 

62 
โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ต.ค. 

  571,800 57/63 เบิกจ่าย 1-30 พ.ย.
62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

พ.ย. 

  567,900 133/63 เบิกจ่าย 1-31 ธ.ค.
62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ธ.ค. 

  1,900 242/63 เบิกจ่าย 1-31 ม.ค.
63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ม.ค. 

  600 612/63 เบิกจ่าย 1-30 มิ.ย.
63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

มิ.ย 

รวม 1,712,000      
26 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 108,800 3/2563 เบิกจ่าย 1 ต.ค.62-

31 ต.ค.62 
โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ต.ค. 

  107,200 58/63 เบิกจ่าย 1 พ.ย.62-
30 พ.ย.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

พ.ย. 

  110,400 134/63 เบิกจ่าย 1 ธ.ค.62- 
31 ธ.ค.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ธ.ค. 

รวม 326,400      

27 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 1,000 4/2563 เบิกจ่าย 1 ต.ค.62- 
31 ต.ค.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ต.ค. 

  1,000 59/63 เบิกจ่าย 1 พ.ย.62- 
30 พ.ย.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

พ.ย. 

  1,000 135/63 เบิกจ่าย 1 ธ.ค.62- 
31 ธ.ค.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ธ.ค. 

  1,000 222/63 เบิกจ่าย 1 ม.ค.63- 
31 ม.ค.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ม.ค. 

  1,000 288/63 เบิกจ่าย 1 ก.พ.63- 
28 ก.พ.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ก.พ. 
 

  1,000 368/63 เบิกจ่าย 1 มี.ค.63- 
31 มี.ค.62 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

มี.ค. 

 
 
 

 1,000 454/63 เบิกจ่าย 1 เม.ย.63- 
30 เม.ย63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

เม.ย. 
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  1,000 518/63 เบิกจ่าย 1 พ.ค.63- 
31 พ.ค.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

พ.ค. 

  1,000 603/63 เบิกจ่าย 1 มิ.ย.63- 
30 มิ.ย.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

มิ.ย. 

  1,000 662/63 เบิกจ่าย 1 ก.ค.63- 
30 ก.ค.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ก.ค. 

  1,000 730/63 เบิกจ่าย 1 ส.ค.63- 
30 ส.ค.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ส.ค. 

  1,000 827/63 เบิกจ่าย 1 ก.ย.63- 
30 ก.ย.63 

โอนเงินให้ผู้
มีสิทธิ 

ก.ย. 

รวม 12,000      
28 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลทรายขาว
(สปสช) 

 100,000  36/63 สมทบ 31 ต.ค.62- 
30 ก.ย.63 

สมทบ ต.ค.62 
-ก.ย.63 

รวม 100,000      
29 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาลปีใหม ่
630 209/63 จ้าง 

22/2563 
27 ธ.ค.62 เฉพาะ 

เจาะจง 
ปูายไวนิล 

  5,600 210/63 จ้าง 
28/2563 

27 ธ.ค.62- 
2 ม.ค. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าเช่าเต็นท์ 
โต๊ะและ
เก้าอี ้

  16,500 213/63 ค่าตอบแทน 27 ธ.ค.62- 
2 ม.ค. 63 

เบิกจ่าย ค่าตอบแทน 
อปพร. 

รวม 22,730      
30 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

ผู้ปุวยตดิเตียง 
17,674 397/63 ซื้อ 

39/2563 
19 มี.ค.63 เฉพาะ 

เจาะจง 
เครื่อง
อุปโภค
บริโภค 

  456 398/63 จ้าง 
41/2563 

19 มี.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

รวม 18,130      
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ในการปูองกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
(covic 19)และการจดัท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อปูองกันตนเอง 

21,000 461/63 ยืมเงิน 17-31 
มี.ค.63 

ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหาร 
(เงินสะสม) 

  85,837 452/63 ซื้อ 
40/2563 

18-30 
มี.ค.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุอุปกรณ์ 
 (เงินสะสม) 

รวม 106,837      

32 
 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนขั
บ้า 

1,728 379/63 จ้าง 
38/2563 

5 มี.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  13,200 380/63 
 

ซื้อ 
36/2563 

5 มี.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

วัคซีน 

รวม 14,928      
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

33 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

3,600 448/63 จ้าง 
52/2563 

3 เม.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  14,400 457/63 จ้าง 
51/2563 

3 เม.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

น้ ายาพ่น
ยุง 
 

  1,600 447/63 จ้าง 
50/2563 

3 เม.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

น้ ามัน
ส าหรับพ่น
หมอกควัน 

รวม 19,600      
34 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ

อาสาภัยพิบตัิ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

45,471 803/63 ยืมเงิน 5-7 ส.ค.
63 

ยืมเงิน/คืน
เงิน 

ค่าอาหาร/ค่า
วิทยากร/ค่า
พาหนะ
เดินทาง(เงิน
สะสม) 

  2,400 733/63 ซื้อ 
94/2563 

4 ส.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ถังแก๊ส
ดับเพลิง
และน้ ามัน
เช้ือเพลิง 
(เงินสะสม) 

  2,400 734/63 จ้าง 
84/2563 

5-7 ส.ค.
63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเต็นท์ 
โต๊ะ และ
เก้าอี ้
(เงินสะสม) 

  1,000 735/63 ซื้อ 
96/2563 

4 ส.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุอุปกรณ์ 
(เงินสะสม) 

รวม 51,271      
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

        
- - - - - - - - 

รวม - - - - - - 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

35 โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอท็อป) 

5,400 5/63 จ้าง 
2/2563 

10 ต.ค.62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเหมา 
ตกแต่งร้าน 
โอท็อป 

  576 6/63 จ้าง 
1/2563 

10 ต.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  39,000 7/63 จ้าง 
3/2563 

11 ต.ค.62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเหมา 
ตกแตง่รถ 
โอท็อป 

  35,000 8/63 จ้าง 
4/2563 

12-14 
ต.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเหมา 
ตกแต่ง
ซ่อมแซมเรอื
พระ 

-24- 



 
 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  5,000 9/63 จ้าง 
5/2563 

12 ต.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบ
อาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 
(ผู้เข้าร่วม
ขบวนโอท็อป) 

  5,000 10/63 จ้าง 
5/2563 

12 ต.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบ
อาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 
(ผู้เข้าร่วม
ขบวนลากเรือ
พระ) 

รวม 89,976      
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

36 โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ์ พระ
บรมราชิน ี

3,000 598/63 จ้าง 
64/2563 

3 มิ.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ค่าจ้าง
เหมา
ตกแต่ง
เวที พร้อม
เครื่อง
เสียง 

  3,720 613/63 จ้าง 
63/2563 

2 มิ.ย.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

รวม 6,720      
37 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 
200,000 699/63 จ้าง 

67/2563 
16 มิ.ย.-
13 ก.ย.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเหมา
จัดท าแผ่นที่
แม่บทและ
คัดลอกข้อมูล
ที่ดิน 

รวม 200,000      
38 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ์บดินทร
เทพยวรากร ู

2,400 722/63 จ้าง 
80/2563 

24 ก.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  3,000 724/63 จ้าง 
83/2563 

25-29 
ก.ค.63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเครื่อง
เสียง
พร้อม
ติดตั้ง 

  2,640 723/63 จ้าง 
92/2563 

24 ก.ค.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุ
อุปกรณ ์

รวม 8,040      
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13.ผลการด าเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/

เลขที่สัญญา 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
วิธีจัดซื้อจัด

จ้าง 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุายาง หมู่ที่ 3 

 8,130,000  182/63 จ้าง 
28/2562 

12 ก.ย. 62-
9 มี.ค. 63 

คัดเลือก 180 วัน 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
หน าออก-ปุายาง หมู่ที่ 2 

8,808,000  261/63 จ้าง 
28/2562 

26 ก.ย. 62-
22 เม.ย. 63 

คัดเลือก 210 วัน 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
นาบง-ข้างบ้านหลวงดึก หมู่ที่ 5 

 4,236,000  412/63 จ้าง 
30/2563 

20 พ.ย. 62-
17 ก.พ.63 

คัดเลือก 90 วัน 

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สาย
ปอเนาะ-โรงเรียนล าหยังวิทยามลูนิธิ 

 4,057,000  746/63 จ้าง 
35/2563 

24 เม.ย. 63-
22 ก.ค. 63 

คัดเลือก 90 วัน 

5 โครงการขุดลอกคลองเก็บกักน้ าสาย
ล าหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 6 

445,900  776/63 จ้าง 
41/2563 

24 ก.ค. 63-
21 ก.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

6 โครงการขุดลอกคลองเก็บกักน้ าสาย
ทุ่งแซะ หมู่ที่ 3 

 177,200  777/63 จ้าง 
42/2563 

24 ก.ค. 63-
21 ก.ย. 63 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

7 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกัน
ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 

 16,119  414/63 ซื้อ 
43/2563 

27 มี.ค. 63 เฉพาะ 
เจาะจง 

1 วัน 

 รวม 25,870,219      
14.ผลการด าเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

1 เครื่องดูดฝุุน 10,300  30/63 ซื้อ 
3/2563 

25 ต.ค. 62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

2 คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง  34,000  33/63 ซื้อ 
2/2563 

22 ต.ค. 62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

3 เครื่องส ารองไฟ 4 เครื่อง  10,000  34/63 ซื้อ 
4/2563 

25 ต.ค. 62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

4 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 5,200 35/63 ซื้อ 
1/2563 

22 ต.ค. 62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

5 พัดลมตดิผนัง 6 ตัว 9,600 70/63 ซื้อ 
6/2563 

8 พ.ย. 62 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 17,000 307/63 ซื้อ
28/2563 

12 ก.พ.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

7 คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 22,000 357/63 ซื้อ
31/2563 

28 ก.พ.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

8 เครื่องส ารองไฟฟูา 2,500 358/63 ซื้อ
32/2563 

28 ก.พ.63 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

9 ล้อวัดระยะ 13,000 443/63 ซื้อ
44/2563 

31 มี.ค 63 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

10 เก้าอี้แถว 12,000 593/63 ซื้อ
78/2563 

2 มิ.ย. 63 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

 รวม 135,600      
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ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทรายขาว ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
                          
 

              
 
               (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
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