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 แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ส่วนที ่   1 

1.1 บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโ ยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐
๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้จัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ต าบลทรายขาว ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและ
บูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้  3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
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 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของต าบลทรายขาว 
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของต าบล
ทรายขาว 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
ทรายขาว จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่าง                   
แผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้
ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 



4 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ทีด่ าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 13 20.63 25,747,000 62.78 กองช่าง/กองคลัง 

รวม 13 20.63 25,747,000 62.78  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
     2.1 แผนงานการศึกษา 6 9.52 2,135,867 5.21 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 19.05 510,000 1.24 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 18 28.57 2,645,867 6.45  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม      
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 6.35 162,000 0.39 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 6.35 201,000 0.49 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.17 65,000 0.16 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.17 35,000 0.09 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     3.5 แผนงานการเกษตร 3 4.76 90,000 0.22 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     3.6 แผนงานงบกลาง 4 6.35 10,676,800 26.03 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 19 30.16 11,229,800 27.38  

 
 
 
 

แบบ ผด.01 



5 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ทีด่ าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา      

     4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.35 280,000 0.68 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 4 6.35 280,000 0.68  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

     

     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.17 110,000 0.27 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
รวม 2 3.17 110,000 0.27  

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชน      
     6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 2 3.17 600,000 1.46 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.94 400,000 0.98 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 7 11.11 1,000,000 2.44  
รวมท้ังหมด 63 100.00 41,012,667 100.00  

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายล าหยัง หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่ อสร้ า งคู ร ะบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

60,000 หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าอิฐบล็อก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ ายในการ
ก่อสร้ า ง คู ระบายน้ า  อิ ฐ
บล็อก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
ยาว 5 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 22 เมตร 

20,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าอิฐบล็อก และคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 50 เมตร 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร ยาว 5.00 
เมตร ฝาคูตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
5.00 เมตร 

66,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าอิฐบล็อก สายข้างบ้าน
นายดลลาเตะ๊ หมัด  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐ
บล็อก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 65 เมตร 

40,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนโกดัง-กลางทุ่ง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร 

304,000 หมู่ที่ 1 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6 

เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ ายในการ
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้ า ง  3 .00 เมตร  ยาว 
113 เมตร  หนา 0 .15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
339 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อ 3 จุด เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 30 เซนติเมตร 

257,000 
 
 
 

 

หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



8 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสวนเคียน หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล .
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 504 ตาราง
เมตร 

365,000 หมู่ที่ 3 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 13 เมตร  

7,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

9 โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน บ้านจอมแหลม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
บ้านจอมแหลม หมู่ ท่ี  2 
งานติดตั้งระบบถังกรองส
แตนเลส งานรื้ อ ระบบ
ทรายกรอง เปลี่ยนท่อน้ า
ในถังประปา และงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

370,000 
 

หมู่ที่ 2 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



9 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
กลางบา้น หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เสริมผิ วจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
กล า งบ้ า น  หมู่ ที่  5
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 590 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ไม่น้อย
กว่ า  2 ,360 ตารา ง
เมตร 

755,000 
 

หมู่ที่ 5 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 6 
บ้านล าอาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ 
(ถังแชมเปญ) ความจุ 
30 ลูกบาศก์เมตร สูง 
20 เมตร 
 

2,225,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



10 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายหน้าโรงเรียน
บ้านควนลงังงา หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายหน้าโรงเรียน
บ้านควนลังงงา หมู่ที่ 
1 ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,385 เมตร  
 

5,982,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

หมู่ที่ 1 
ต าบลทรายขาว 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าพร้อมดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 คลองล าหยัง 

เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ ายในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. 
กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 2 เมตร จ านวน 2 แห่ง 
งานดาด  คสล .  กว้ า ง  9 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2 
เมตร และคลองกว้า ง  6 
เมตร ยาว 2,060 เมตร ลึก 
2  เม ตร  ร วม ระย ะทา ง 
2,080 เมตร 

15,296,000 
(จังหวัดปัตตานี) 

หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว 

             

รวม 13 โครงการ  25,747,000               
 
 

แบบ ผด.02 



11 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น ค่าสื่อ
การเรยีนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควนลังงา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว 
 

599,750 ศพด.ทรายขาว 
และศพด.ควน
ลังงา 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



12 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2. โครงการมุ่งสู่ฝนัเพื่อวัน
ส าเร็จ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
ส าเร็จ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าป้ายโครงการ 
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ฯ 

40,000 ศู นย์ วั ฒธ ร ร ม
เฉลิมราช หมู่ที่ 
3 หรือพ้ืนท่ี 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ทรายขาว 

เพื่ อจ่ าย เป็ น ค่า ใช้ จ่ า ย
โ คร งก า ร ทัศนะ ศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่ โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ต า บ ล ทร า ย ข า ว  เ ช่ น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเช่าเหมารถทัวร์ ฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว 
หรือแหล่งเรียนรู้
ในหรือ
ต่างจังหวัด 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าของ
ร า ง วั ล  ค่ า เ ช่ า เ ต็ น ท์ 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ฯ 

80,000 ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช หมู่ที่ 
3 หรือพ้ืนท่ี 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 

แบบ ผด.02 



13 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อ า ห า ร เ ส ริ ม ( น ม )
โรงเรียน สังกัดสพฐ.และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลทรายขาว 

546,117 โรงเรียนวัด
ทรายขาว,โรงเรียน
บ้านควนลังงาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาว,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควน
ลังงา 

ส านักงานปลัด             

6. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
ส พ ฐ . ใ น พื้ น ที่ ต า บ ล
ทรายขาว 

840,000 โรงเรียนวดั
ทรายขาว 
และโรงเรียน
บ้านควนลังงา 

ส านักงานปลัด             

รวม 6 โครงการ  2,135,867               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



14 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการประเพณีกวน 
อาซูรอต าบลทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประเพณีกวนอาซู รอ 
เช่น ค่าของรางวัล ค่า
เ ช่ า เ ต็ นท์  ค่ าอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

50,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการประเพณีละ 
ศีลอดในเดือนรอมฎอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
ประเพณีละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดืม่ ค่า
สัมมนาคณุวิทยากร 
ฯลฯ  

60,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



15 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการประเพณีลากพระ
ขึ้นเขาและสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกา รจั ด กิ จ ก ร ร ม
ประเพณีลากพระขึ้นเขา
และสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว)
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

80,000 อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกทรายขาว 
หมู่ที่ 5 หรือ
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพกล   ่ม
ผู้น าศาสนา,ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสรมิจรยิธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพ
กล   ่มผู้น าศาสนา,ผู้น า
ชุมชน และกลุ่มต่างๆใน
ชุมชน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ 

70,000 ต าบลทรายขาว
หรื อนอกพื้ นที่
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการสรงน้ าพระพุทธรูป 
บูรพาจารย์วดัทรายขาว 
และรดน้ าขอพรผูสู้งอายุ
ต าบลทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมสรง
น้ าพระพุทธรูป 
บูรพาจารย์วดัทรายขาว 
และรดน้ าขอพรผูสู้งอายุ
ต าบลทรายขาว เช่น 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

50,000 วัดทรายขาว หมู่
ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการส่งเสริมประเพณี
ทางพุทธศาสนา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

15,000 วัดทรายขาว  
หมู่ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



17 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทงต าบล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม 
สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทงต าบล
ทรายขาว เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าของรางวัล
ฯลฯ 

20,000 พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

8 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด 
กิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ต าบลทรายขาว เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเครื่อง
เสียงฯลฯ 

15,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 

แบบ ผด.02 



18 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนา
หรือกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมทาง
ทางพุทธศาสนา เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 วัดทรายขาว หมู่
ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 
เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



19 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักค าสอน
ของศาสนาอิสลาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตาม
หลักค าสอนของศาสนา
อิสลาม เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 

30,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

12 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระและงานมหกรรม
วัฒนธรรมของดีท้องถิ่น
ปัตตาน ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการจัด
งานประเพณีชักพระ
และงานมหกรรม
วัฒนธรรมของดี
ท้องถิ่นปัตตานี เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มฯลฯ 

70,000 พื้นที่ต าบล
ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธ์ิ 

ส านักงานปลัด             

รวม 12 โครงการ  510,000               
 

แบบ ผด.02 



20 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใ ห้ กั บ ผู้ น า ชุ ม ช น ต า บ ล
ทร า ย ข า ว / อ า ส า ส มั ค ร
ป้องกันภัยพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย/ภยัพิบัติทางธรรมชาติ
ให้กับผู้น าชุมชนต าบล
ทรายขาว/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

30,000 ศูนย์วัฒธรรม
เฉลิมราชหรือ
อบต.ทรายขาว 
หมู่ที่ 3 หรือ
พื้นทีต่ าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
กิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่า
ป้ายโครงการ คา่วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 
หรือเฉพาะจดุ
เสี่ยง 

ส านักงานปลัด             

3 อุดหนุนโครงการสนบัสนุน
การด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอ
โคกโพธิ ์จังหวัดปัตตาน ี

12,000 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปัตตาน ี

ส า นั ก ง า น
ปลัด/กองคลัง 

            

 

แบบ ผด.02 



21 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ชุ ด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ 
หรือหลักสูตรทบทวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ 
หรือหลักสูตรทบทวน เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

100,000 พื้นที่ต าบล
ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธ์ิ/
จังหวัดปัตตาน ี

ส านักงานปลัด             

รวม 4 โครงการ  162,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



22 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค 
ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออกฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าน้ ายาฆ่า
เชื้อโรคหรือพาหะน าโรค
ฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการพระราชด าริฯด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพระราชด าริ
ฯด้านสาธารณสุข 

120,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



23 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน  
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ 

21,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 4 โครงการ  201,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



24 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คน
พิ ก า ร  ส ต รี  เ ด็ ก  ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ สตรี เด็ก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ฯ 

30,000 อาคาร
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 4 หรือ 
พื้นทีต่ าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเยีย่มบ้าน/ดูแลและ
ส่งเสริมคนยากไร/้ผูด้้อย 
โอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมเยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสรมิผู้
ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาส เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯ 

35,000 หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 2 โครงการ  65,000               

 
 

 

แบบ ผด.02 



25 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ เช่น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่า
สัมมนาคณุวิทยากร ฯ 

20,000 อบต.ทรายขาว 
หรือหมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่า
อยู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
สานฝันวัยใส ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

15,000 อบต.ทรายขาว 
หรือพ้ืนท่ีต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  35,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



26 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ าง
จิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย
โครงการ ฯลฯ 

25,000 พื้นทีห่มู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หรือกิจกรรม
เครือข่ายพิทักษ์ป่าและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

15,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



27 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

50,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 3 โครงการ  90,000               
 

 
 

แบบ ผด.02 



28 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.6 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

8,319,600 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสงัคมให้แก่ 
ผู้พิการและทุพพลภาพ 
คนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพคนพิการ 

2,233,200 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการสนบัสนนุการ 
สงเคราะห์เบี้ยยังชพี 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์ 

24,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

4 สมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับระดับต าบล
ทรายขาว(สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทรายขาว(สปสช) 

100,000 พื้นที่หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 4 โครงการ  10,676,800               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



29 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. โครงการจั ดแข่ งขันกีฬา 
ต าบลทรายขาวต้านยาเสพ
ติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ต า บ ล
ทรายขาวต้านยาเสพติด 
ประเภทต่างๆส าหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชน 
ห รื อ จั ด ร่ ว ม กั บ ส่ ว น
ราชก าร  อ ง ค์กร  หรื อ
ห น่ ว ย ง า น อื่ น ๆ  เ ช่ น
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าของ
รางวัล ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า เช่ า
เต็นท์ ค่าท าสนามแข่งขัน
ฯ 

200,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
ควนลังงา หมู่ที่
1 ต าบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่ วมการแข่ งขั นกีฬากั บ
หน่วยงานอ่ืน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 
เช่ น  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยส า หรับผู้
ค ว บ คุ ม  ค่ า ต อ บ แ ท น 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ฯ 

20,000 ในพื้นที่หรือนอก
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว  

ส านักงานปลัด             

แบบ ผด.02 



30 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3. โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬาหรือ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุก
ประเภท หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์กีฬาประจ า
ต าบลและกลุ่มองค์กรต่างๆ
ในต าบลทรายขาว เช่น ลกู
วอลเลย์บอล ลุกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ลูกฟุตซอล ฯลฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว
หรือหมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 
 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวหรือพัฒนาแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย วภ าย ในต า บ ล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวหรือ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในต าบลทรายขาว เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเครือ่งดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีหมู่ที่ 
1-6 ต าบล
ทรายขาว 
 

ส านักงานปลัด             

รวม 4 โครงการ  280,000               
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



31 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี หรือกลุ่มต่างๆในต าบล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มต่างๆในต าบล
ทรายขาว เช่น 
ค่าอาหารกลางวนั
พร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

80,000 พื้นที่ต าบล
ทรายขาว และ/
หรือพ้ืนท่ีในหรือ
ต่างจังหวัด 

ส านักงานปลัด             

2 โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า น
นักเรียน/นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานโครงการจ้าง
แรงงานนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรยีน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว
และพื้นที่ หมู่ที่ 
1-6 ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 2 โครงการ  110,000               
 

 

แบบ ผด.02 



32 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดท าแผน
แม่บทและคดัลอกข้อมลู
ที่ดินการส ารวจข้อมลู
ภาคสนามค่าวัสดุ
อุปกรณ์และแบบพิมพ์
ต่างๆที่ใช้ในการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

100,000 อบต.ทรายขาว 
และพื้นที่ หมู่ที่ 
1 -6  ต า บ ล
ทรายขาว 

กองคลัง             

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง/
กรณีครบวาระ/เลือกตั้ง
ซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดัการ
เลือกตั้ง/กรณีครบวาระ 
เลือกตั้งซ่อม/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯ 

500,000 อบต.ทรายขาว
และพื้นที่ หมู่ที่ 
1-6 ต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 2 โครงการ  600,000               

แบบ ผด.02 



33 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรา
กูร เช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการจัดกิจกรรม เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสธุา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชนิี เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีต าบล
ทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ต าบลทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร 
อบต.เพิ่มประสิทธิภาพ
กา รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ชุมชน หรือตั วแทน
ชุมชนในพื้นที่ต าบล
ท ร า ย ข า ว เ ช่ น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า
สั ม ม นา คุณ วิ ทย าก ร 
ฯลฯ 

250,000 อบต.ทรายขาว 
และพื้นที่ในหรือ
ต่างจังหวัด 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



35 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล หรือ
จัดบริการเคลื่อนที่ของ
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการจั ด เ วที
ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น /
ต าบล หรือจัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต. เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ
ฯลฯ 

20,000 อบต.ทรายขาว
หรือ หมู่ที่ 1-6 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการ อปท.ร่วมใจ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

เพื่ อ เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ใน
โครงการ อปท.ร่วมใจ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ 

80,000 หมู่ที่ 5 
ต าบลทรายขาว 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

            

รวม 5 โครงการ  400,000               
 

แบบ ผด.02 



36 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

1.ประเภทครภุัณฑส์ านักงาน 
1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 5 
ตัวๆละ 3,500 บาท 

17,500 อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

2 เครื่องปรับอากาศ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน
จ านวน 1 เครื่อง  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณ
ก าหนดโดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ไม่น้อยกวา่ 18,000 บีทียู 
2)ราคาที่ก าหนดเป็นราคา
รวมค่าติดต้ัง 
3)ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 
4)เป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
5)มีความหน่วงเวลาท างาน
ของคอมเพรสเซอร์ 

28,600 
 

อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

แบบ ผด.02/1 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
1.ประเภทครภุัณฑส์ านักงาน 

1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โต๊ะท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
โตะ๊ท างาน  
จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 5,000 บาท โดย
สืบราคาจากท้องตลาด 

5,000 
 

อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

4 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 6 
ตัวๆละ 3,500 บาท 

21,000 อบต.ทรายขาว กองคลัง             

รวม 4  72,100               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



38 
 

แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

2.ประเภทครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
2.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถัง
ต้มน้ าร้อนไฟฟ้า
จ านวน 1 ถัง ขนาดจุน้ า
ได้ไม่น้อย
กว่า 20 ลิตร ตัวถังท า
จากสเตนเลส สามารถ
ปรับอุณหภูมไิด ้โดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด 

15,000 
 

อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

รวม 1  15,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

3.ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ณ ปีปัจจุบัน) 

34,000 
(เครื่องละ 17,000) 

อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 
2 เครื่อง(รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด ณ ปีปัจจุบัน) 

5,000 
(เครื่องละ 2,500) 

อบต.ทรายขาว ส านักงานปลัด             

 
 
  

แบบ ผด.02/1 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

3.ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ณ ปีปัจจุบัน) 

34,000 
(เครื่องละ 17,000) 

อบต.ทรายขาว กองคลัง             

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 
2 เครื่อง(รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด ณ ปีปัจจุบัน) 

5,000 
(เครื่องละ 2,500) 

อบต.ทรายขาว กองคลัง             

รวม 4  78,000               

 

แบบ ผด.02/1 
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แผนการด าเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

4.ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 
1 จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ณ ปีปัจจุบัน) 

22,000 
 

อบต.ทรายขาว กองช่าง             

รวม 1  22,000               

 

แบบ ผด.02/1 


