
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
**************************** 

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.2562 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 โครงการต่อปี 
(13)  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี 
(14)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี 
(15)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อป ี
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 

10.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการพัฒนา งบประมาณ 16,492,805 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 3,017,000 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 2,059,405 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 28 10,506,400 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 1 40,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 5 270,000 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 600,000 

รวม 62 16,492,805 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทรายขาว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ครูน้อย-สะพานต้นหวา้  
หมู่ที่ 2 

งบตามข้อบัญญัต ิ 430,000 เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ปาก
คูกว้าง 1.8 เมตร ก้นคู 
กว้าง 0.8 เมตร ยาว 
100 เมตร  ลึก 1 
เมตร 

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด สายหน้ารพ.สต.ทรายขาว 
หมู่ที่ 5 

งบตามข้อบัญญัต ิ 455,000 เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
1 เมตร ยาว 70 เมตร 
ลึก 0.6 เมตร 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
อิฐบล็อก สายบา้นนิเมาะ-บัง
ฮาบ(บ้านตลิ่ง) หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าอิฐบล็อก 
ขนาด กว้าง 0.4  เมตร 
ยาว 36 เมตร ลึก 0.4 
เมตร 

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
อิฐบล็อก สายวาริด-บังหลอ 
หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 80,000 เพื่อระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ดีขึ้น 

คูระบายน้ าอิฐบล็อก 
ขนาด กว้าง 0.4  เมตร 
ยาว 100 เมตร ลกึ 
0.4 เมตร 

5. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โกดัง-บ้านตก หมู่ที ่1 

งบตามข้อบัญญัต ิ 326,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 402.5 
ตารางเมตร 

6. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียน
ฟูาผ่า หมู่ที่ 3 

งบตามข้อบัญญัต ิ 435,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 520 
ตารางเมตร 

7. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
นา หมู่ที่ 1 

งบตามข้อบัญญัต ิ 95,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 110 
ตารางเมตร 

8. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
บังซิ หมู่ที่ 4 

งบตามข้อบัญญัต ิ 130,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 150 
ตารางเมตร 
 



 
 

9. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมู่ที่ 
6 

งบตามข้อบัญญัต ิ 408,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 125 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 500 
ตารางเมตร 

10. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก สายข้างบ้านนายซี 
หมู่ที่ 4 
 

งบตามข้อบัญญัต ิ 136,000 เพื่อประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 
ตารางเมตร 

11. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกวัชพืชภายใน
ต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 492,000 เพื่อให้คูคลอง
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ขุดลอกวัชพืชภายใน
ต าบลทรายขาว จ านวน 
22 สาย 

12. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 110,500 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีสื่อ
การเรียนการสอนที่
ดี 

สื่อการเรียนการสอนที่
ดี จ านวน 1 โครงการ 

13. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 73,450 เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควนลัง
งา จ านวน 2 ศูนย ์

14. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวันส าเร็จ งบตามข้อบัญญัต ิ 40,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 30 คน 

15. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควนลัง
งา จ านวน 2 ศูนย ์

16. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกวา้งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน 

เด็กและเยาวชนจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 30 คน 

17. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 100 คน 

18. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 318,500 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควนลัง
งา จ านวน 2 ศูนย ์

19 ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม(นม) งบตามข้อบัญญัต ิ 526,955 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กควนลังงา จ านวน 2 
ศูนย์ 
โรงเรียนวัดทรายขาวและ
โรงเรียนบ้านควนลังงา 
จ านวน 2 โรง 
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20. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 840,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

โรงเรียนวัดทรายขาว
และโรงเรียนบ้านควน
ลังงา จ านวน 2 โรง 

21. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อเยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

เยาวชนจ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

22. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการปูองกัน
ภัย/ภยัพิบัติ/และการ
ด าเนินการศูนย์ อปพร.ของ
อบต.ทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อให้ความรู้การ
ปูองกันภัยพิบัติแก่
ผู้น าชุมชน/อปพร. 

ประชาชนทั่วไป/อป
พร/ผู้น าชุมชน จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 20 คน 

23. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนหรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตา่งๆ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 40,000 เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดเหตุ
แก่ผู้ประสบภยั 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง 

24. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอ
โคกโพธิ ์จังหวัดปัตตานี 

งบตามข้อบัญญัต ิ 12,000 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชน 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน จ านวน 1 
ครั้ง 

25. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

งบตามข้อบัญญัต ิ 5,000 เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคติดต่อ 

การจัดกิจกรรมอยา่ง
น้อยจ านวน 1 ครั้ง 

26. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

การจัดกิจกรรมอยา่ง
น้อยจ านวน 1 ครั้ง 

27. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริฯด้าน
สาธารณสุข 

งบตามข้อบัญญัต ิ 120,000 เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

การจัดกิจกรรม
โครงการอย่างน้อย
จ านวน 6 โครงการ 

28. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน ศาสตรจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟูา
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

งบตามข้อบัญญัต ิ 21,000 เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ขับเคลื่อนโครงการ 
อย่างน้อย จ านวน 
1 โครงการ 

29. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ สตรี เด็ก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
ความรู้ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี 
เด็ก หรือด้อยโอกาสไม่
น้อยกว่า 30 คน 
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30. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมผู้ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาส 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ปุวย
เรื้อรัง และผู้ดอ้ยโอกาส
อย่างน้อย จ านวน 1 
โครงการ 

31. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้/
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพ
ติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 1 โครงการ 

32. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โ ค ร ง ก า ร จั ดแ ข่ ง ขั นกี ฬ า 
ต าบลทรายขาวต้านยาเสพติด 

 

งบตามข้อบัญญัต ิ 240,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ไม่
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
150 คน 

33. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
อื่น 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ไม่
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
15 คน 

34. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬาประจ าต าบลและ
กลุ่มองค์กรต่างๆ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดุกีฬา 
จ านวน 1 โครงการ 

35. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
กวนอาซูรอ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อย
กว่า 
50 คน 

36. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรมละศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมความรู้
ด้านศาสนาและละ
ศีลอดร่วมกันสร้าง
ความสามัคคี 

จ านวนมัสยิดและบาลา
เซาะ ได้จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจ านวน 6 แห่ง 

37. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุหรือรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อย
กว่า 
50 คน 

38. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดงานเมาลิดกลาง
ต าบลทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อย
กว่า 
50 คน 

39. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น า
ทางศาสนา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้น า
ศาสนา และกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มผู้น าศาสนาและ
ผู้น าต่างๆ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 
คน 

40. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อท่านศรีแก้ว) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 80,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อย
กว่า 
50 คน 
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41. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและความรู้
ด้านศาสนา 

ประชาชนทั่วไปไม่น้อย
กว่า 20 คน 

42. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และอาหารท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 100 คน 

43. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ
อบต.น่าอยูแ่ละรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่อย่างถาวร 

กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก 
จ านวน 1 โครงการ 

44. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน ปุา
เฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์ปาุ
และสิ่งแวดล้อม 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อให้การ อนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 โครงการ 

45. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนืองมาจากพระราชด าริฯ
(สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 

กิจกรรม 
พันธุกรรมพืช 
จ านวน 1 โครงการ 

46. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบตามข้อบัญญัต ิ 7,802,400 เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุที่ลงเบียนตาม
เกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
จ านวน 100 เปอร์เซนต์ 

47. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบตามข้อบัญญัต ิ 1,488,000 เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการและทุพพลภาพที่ลง
เบียนตามเกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 100 
เปอร์เซนต์ 

48 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์งบตามข้อบัญญัต ิ 18,000 เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ 
ที่ลงเบียนตามเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด 
จ านวน 100 เปอร์เซนต์ 

49 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
ทรายขาว(สปสช) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 100,000 เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

การจัดกิจกรรม
โครงการอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

50 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 40,000 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

กิจกรรมส่งเสริม
ท่องเที่ยว 
จ านวน 1 โครงการ 
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51 ด้านการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสรา้ง
รายได ้

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
หรือกลุ่มต่างๆในต าบล
ทรายขาว 

งบตามข้อบัญญัต ิ 70,000 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ความรู้
เพื่อสร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กลุ่มต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
จ านวน 30 คน 

52 ด้านการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสรา้ง
รายได ้

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/
นักศึกษาท างานชว่งปิดภาค
เรียน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 โครงการ 

53 ด้านการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสรา้ง
รายได ้

โครงการจัดงานประเพณีชัก
พระ อ าเภอโคกโพธิ์ 

งบตามข้อบัญญัต ิ 20,000 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์อง
ดีประจ าต าบลและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมชักพระ 
จ านวน 1 โครงการ 

54 ด้านการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสรา้ง
รายได ้

โครงการจัดกิจกรรมงานชัก
พระและงานเทศกาลหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(โอท็อป) 

งบตามข้อบัญญัต ิ 100,000 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธข์อง
ดีประจ าต าบลและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมเทศกาล
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 โครงการ 

55 ด้านการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
อาชีพและสรา้ง
รายได ้

โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชน 
หรือถนนคนเดิน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 50,000 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

จัดตั้งตลาด 
จ านวน 2 แห่ง 

56 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

งบตามข้อบัญญัต ิ 30,000 เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
จ านวน 1 โครงการ 

57 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการส่งเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
30 คน 

58 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณี
ครบวาระ เลือกตั้งซ่อม 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

งบตามข้อบัญญัต ิ 420,000 เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ด ารงต าแหน่งครบ 
100 เปอร์เซนต์ตาม
กฎหมายก าหนด 

59 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
50 คน 
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60 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน อบต.และ
ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ของ
บุคลากรในอบต. 

งบตามข้อบัญญัต ิ 100,000 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
อบต. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

บุคลากรของอบต. 
ผู้น าชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ี
ต าบลทรายขาวเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 40 คน 

61 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล หรือจัดบริการเคลื่อนที่
ของอบต. 

งบตามข้อบัญญัต ิ 10,000 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
150คน 

62 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนนา่อยู ่

งบตามข้อบัญญัต ิ 15,000 เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งใน
ครอบครัว 

ประชาชนได้รับการ
อบรมเพิ่มความเข้าใจ
ในครอบครัว  
จ านวน 1 ครั้ง 

 
รายละเอียดโครงการตามเงินอุดหนุน อบต.ทรายขาวนอกเหนือจากข้อบัญญัติงบประมาณ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายมัสยิด 300 ป ีหมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 924,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ไดอ้ย่างสะดวก 

ผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 539 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,156 ตารางเมตร 
(เบิกจ่าย 27 ธ.ค.
2561) 

2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
สายสวนต้นเคียน-ช่องเรือ 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,750,000 เพื่อประชาชนสัญจร
ไดอ้ย่างสะดวก 

ผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,686 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,744 ตาราง
เมตร (เบิกจ่าย 10          
เม.ย.2562) 
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รายละเอียดโครงการตามเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 499,591 เพื่อให้ประชาชน
แสดงความจงรักภักดี
ต่อ สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
50 คน 

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

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 2,987,000.00 11 2,987,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 1,790,085.06 10 1,790,085.06 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 19 8,747,418.00 19 8,747,418.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 1 16,857.00 1 16,857.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ 

4 198,256.00 4 198,256.00 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3 523,967.00 3 523,967.00 

รวม 48 14,263,583.06 48 14,263,583.06 
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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/เลขที่

สัญญา 
วันเริ่ม-

สิ้นสุดสัญญา 
วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นครูน้อย-สะพานต้น
หว้า หมู่ที่ 2 

 420,000  566/62 จ้าง 
15/2562 

30 มี.ค. 62-
28 พ.ค. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมฝาปิด สายหน้ารพ.สต.
ทรายขาว หมู่ที่ 5 

 455,000  679/62 จ้าง 
24/2562 

16 พ.ค. 62-
13 ส.ค. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก 
สายบ้านนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง)  
หมู่ที่ 4 

 30,000  680/62 จ้าง 
22/2562 

30 พ.ค. 62-
8 ก.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าอิฐบล็อก 
สายวารดิ-บังหลอ หมู่ที่ 4 

 80,000  681/62 จ้าง 
23/2562 

10 พ.ค. 62-
8 ก.ค. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโกดัง-บ้านตก หมู่ที่ 1  

 316,000  656/62 จ้าง 
17/2562 

30 มี.ค. 62-
27 มิ.ย. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเคยีนฟูาผ่า หมู่ที่ 3 

 432,000  655/62 จ้าง 
16/2562 

30 มี.ค. 62-
27 มิ.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งนา หมู่ที่ 1 

 95,000  585/62 จ้าง 
18/2562 

30 มี.ค. 62-
28 พ.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบังซิ หมู่ที่ 4 

 125,000  618/62 จ้าง 
20/2562 

10 เม.ย.62-
8 มิ.ย. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมู่ที่ 
6 

 406,000  654/62 จ้าง 
21/2562 

10 เม.ย.62-
8 ก.ค. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

90 วัน 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้าง
บ้านนายซี หมู่ที่ 4 

 136,000  452/62 จ้าง 
19/2562 

6 เม.ย.62 -
4 มิ.ย. 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

60 วัน 

11 โครงการขุดลอกวัชพืชภายในต าบล
ทรายขาว 

 492,000  151/62 จ้าง 
13/2562 

8 พ.ย. 61-
22 ธ.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

45 วัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 11 โครงการ 2,987,000      
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

หมายเหต ุ

12 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

32,300 854/62 ซื้อ 
111/2562 

19-20 ก.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุการศึกษา
ศพดทรายขาว 

  78,200 855/62 ซื้อ 
113/2562 

19-20 ก.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุการศึกษา
ศพด.ควนลังงา 

รวม 110,500      
13 โครงการสนับสนุนในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5,000 851/62 - 18 ก.ย.62 ยืมเงิน/คืน

เงิน 
อุปกรณ์
การศึกษา
ศพด.
ทรายขาว 

  15,500 850/62 - 18 ก.ย.62 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อุปกรณ์
การศึกษา
ศพด.ควน
ลังงา 

รวม 20,500      
14 โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวันส าเร็จ 11,250 387/62 - 29 มี.ค.62 ยืมเงิน/คืน

เงิน 
อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  2,640 411/62 จ้าง 
39/2562 

28 มี.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  7,500 412/62 จ้าง 
40/2562 

28 มี.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ตกแต่ง
สถานที่ 

  1,850 413/62 จ้าง 
41/2562 

29 มี.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเครื่อง
เสียง 

  5,800 414/62 ซื้อ 
39/2562 

28 มี.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ของ
รางวัล 

รวม 29,040      
15 โครงการจดัหาสื่อการเรียนการสอน

เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 856/62 ซื้อ 
112/2562 

19-20 ก.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

สื่อการเรียน
การสอน  
ศพด.ควนลังงา 

  10,000 857/62 ซื้อ 
110/2562 

19-20 ก.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

สื่อการเรียน
การสอน  
ศพด.ทรายขาว 

รวม 20,000      
16 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรูสู้่

โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลทรายขาว 

4,350 361/62 - 12 มี.ค.62 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  576 369/62 จ้าง 
34/2562 

9-11 มี.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  15,000 370/62 จ้าง 
35/2562 

12 มี.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เหมารถ
บัส 

รวม 19,926      
17 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 2,200 230/62 จ้าง

21/2562 
9-10 ม.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 



 
 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  21,000 231/62 จ้าง
20/2562 

10 ม.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ของรางวัล 

  16,800 232/62 จ้าง
18/2562 

11 ม.ค.62-
14 ม.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเตน้ท ์

  49,980 233/62 จ้าง
19/2562 

12 ม.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

รวม 89,980      
18 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
6,800 55/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-

30 ก.ย.62 
เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ต.ค.61 

  12,480 127/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
พ.ย.61 

  9,280 208/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ธ.ค.61 

  11,240 288/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ม.ค.62 

  10,240 353/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ก.พ.62 

  7,440 415/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
มี.ค.62 

  7,200 598/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
พ.ค.62 

  12,300 658/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
มิ.ย.62 

  15,840 748/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ก.ค.62 

  15,800 816/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ส.ค.62 

  16,620 899/62 จ้าง2/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ควนลังงา 
ก.ย.62 
 

  4,000 58/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ต.ค.61 

  5,540 128/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
พ.ย.61 

  4,660 218/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ธ.ค.61 

  6,320 287/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ม.ค.62 

  5,340 352/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ก.พ.62 

  4,120 416/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
มี.ค.62 
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  3,780 599/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 
 

ศพด.ทรายขาว 
พ.ค.62 

  5,480 657/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
มิ.ย.62 

  6,040 747/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ก.ค.62 

  6,280 815/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ส.ค.62 

  6,140 898/62 จ้าง1/2562 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ศพด.ทรายขาว 
ก.ย.62 

รวม 182,940      
19 โครงการอาหารเสรมิ(นม) 227,388.46 766/62 ซื้อขาย 

1/2562 
1 พ.ย.61-
29 มี.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

101 
วัน 

  241,894.60 - ซื้อขาย 
2/2562 

23 พ.ค.62-
10 ต.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

130 
วัน 

รวม 469,283.06      
20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียน สพฐ. 
203,000 63/62 - 1 ต.ค.61-

31 ธ.ค.61 
อุดหนุน รร.ทรายขาว/

รร.บ้านควนลัง
งา 

  203,000 239/62 - 21 ม.ค.62-
21 ก.พ.62 

อุดหนุน รร.ทรายขาว/
รร.บ้านควนลัง
งา 
งวด 2 

  412,000 571/62 - 16 พ.ค.62-
10 ต.ค.62 

อุดหนุน รร.ทรายขาว/
รร.บ้านควนลัง
งา 
ภาคเรียนที่ 1 

รวม 818,000      
21 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม

ภาคฤดูร้อน 
3,740 425/62 ซื้อ 

40/2562 
2 เม.ย.62 เฉพาะ 

เจาะจง 
วัสดุ
อุปกรณ์ 

  576 426/62 จ้าง 
42/2562 

2 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  25,600 410/62 - 3-4 เม.ย.62 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

รวม 29,916      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 10 โครงการ 1,790,085.06      
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-
สิ้นสุดสัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

22 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

900  220/62 จ้าง 
15/2562 

28 ธ.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
(ปีใหม่) 

  1,000 221/62 จ้าง 
16/2562 

28 ธ.ค.61- 
2 ม.ค.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
(ปีใหม่) 

  976 446/62 จ้าง 
45/2562 

11 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
(สงกรานต์) 

  3,200 447/62 จ้าง 
48/2562 

12-15 เม.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
(สงกรานต์) 

รวม 6,076      
23 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค

ไข้เลือดออก 
600 378/62 จ้าง 

38/2562 
20 มี.ค. 62 เฉพาะ 

เจาะจง 
ปูายไวนิล 
 

  1,600 377/62 ซื้อ 
36/2562 

19-20 มี.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

น้ ามันพ่น
หมอกควัน 

รวม 2,200      

24 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนขั
บ้า 
 

 1,728  470/62 จ้าง 
53/2562 

19 เม.ย. 62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

  4,200 471/62 ซื้อ 
51/2562 

19 เม.ย. 62 เฉพาะ 
เจาะจง 

วัคซีน 

รวม 5,928      
25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 9,900  472/62 ซื้อ 

52/2562 
19 เม.ย. 62 เฉพาะ 

เจาะจง 
วัคซีน 

รวม 9,900      
26 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

เยี่ยมบ้าน ดูแลและส่งเสริมผูย้ากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

27,362  775/62 ซื้อ 
85/2562 

22-23 ส.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เครื่อง
อุปโภค
บริโภค 
 

  480 776/62 จ้าง 
100/2562 

22-23 ส.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

รวม 27,842      
27 โครงการจดัแข่งขันกีฬา ต าบล

ทรายขาวต้านยาเสพติด 
97,300  488/62 - 1-3 พ.ค.62 ยืมเงิน/คืน

เงิน 
อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  3,600 500/62 จ้าง 
70/2562 

1-3 พ.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ท าสนาม 

  16,000 501/62 จ้าง 
69/2562 

1-3 พ.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
 

  7,000 502/62 จ้าง 
67/2562 

30 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-
สิ้นสุดสัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  3,660 503/62 ซื้อ 
57/2562 

30 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

 วัสดุ
อุปกรณ์ 

  11,150 504/62 ซื้อ 
56/2562 

30 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ถ้วยรางวัล 

  28,800 505/62 จ้าง 
55/2562 

30 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เส้ือกีฬา
พื้นบ้าน 

  32,400 506/62 จ้าง 
54/2562 

30 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เส้ือกีฬา
สากล 

รวม 199,910      
28 โครงการจดัซื้อวัสดุและอุปกรณ์กฬีา

ประจ าต าบลและกลุ่มองค์กรตา่งๆ 
29,986  469/62 ซื้อ 

53/2562 
23 เม.ย.62 เฉพาะ 

เจาะจง 
อุปกรณ์
กีฬา 

รวม 29,986      
29 โครงการจดักิจกรรมประเพณีกวน

อาซูรอ 
12,500  8/62 ซื้อ 

2/2562 
6 ต.ค.61- 
8 ต.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ของรางวัล 

  15,300 9/62 จ้าง 
4/2562 

9 ต.ค.61- 
10 ต.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
 

  21,250 10/62 จ้าง 
5/2562 

10 ต.ค.61 เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  900 11/62 จ้าง 
3/2562 

6 ต.ค.61- 
8 ต.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

รวม 49,950      
30 โครงการจดักิจกรรมละศลีอดใน

เดือนรอมฎอน 
 69,360  513/62 - 17-20 พ.ค.

62 
 

ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหารพร้อม
เครื่องด่ืม/ค่า
วิทยากร 

  576 546/62 จ้าง 
72/2562 

15-16 พ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

รวม 69,936      
31 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอายุหรือ

รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ
10,500  433/62 - 13 เม.ย.62 ยืมเงิน/คืน

เงิน 
ค่าอาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  576 442/62 จ้าง 
44/2562 

11 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  8,850 443/62 ซื้อ 
45/2562 

11 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ของที่
ระลึก 

  15,000 444/62 จ้าง 
46/2562 

12-13 เม.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
 

  15,000 445/62 จ้าง 
47/2562 

12-13 เม.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ตกแต่ง
สถานที่ 

รวม 49,926      
32 โครงการจดังานเมาลิดกลางต าบล

ทรายขาว 
800  135/62 จ้าง

12/2562 

29 พ.ย.61-
30 พ.ย.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-
สิ้นสุดสัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  12,000 136/62 ซื้อ 
9/2562 

29 พ.ย.61-
30 พ.ย.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เอกสาร
ประกอบ 

  30,000 137/62 จ้าง
13/2562 

1 ธ.ค.61- 
3 ธ.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 
 

อาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

  7,200 138/62 - 1 ธ.ค.61- 
3 ธ.ค.61 

ยืมเงิน/คืน
เงิน 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

รวม 50,000      

33 โครงการสรงน้ าพระครูศรีรตันากร
(พ่อทวดศรีแก้ว) 

14,000  448/62 - 20 เม.ย.62 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

ค่าอาหาร
พร้อม
เครื่องดื่ม 

  15,000 455/62 จ้าง 
48/2562 

19-20 เม.ย.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
 

  1,152 456/62 จ้าง 
49/2562 

18 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  38,000 457/62 ซื้อ 
51/2562 

19 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ตกแต่ง
สถานที่ 

  11,760 458/62 ซื้อ 
50/2562 

19 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ของรางวัล 

รวม 79,912      
34 โครงการจดักิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช 

576 770/62 จ้าง 
96/2562 

15 ส.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  14,000 771/62 จ้าง 
99/2562 

16-18 ส.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์ 
 

รวม 14,576      
35 โครงการอบต.น่าอยู่และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
2,000  716/62 ซื้อ 

80/2562 
25-26 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

น้ าดื่ม 

  3,020 717/62 ซื้อ 
81/2562 

25-26 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุเกษตร 
 

  576 718/62 จ้าง 
88/2562 

25-26 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  12,000 719/62 จ้าง 
89/2562 

26-28 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

เครื่องเสียง 
เวที 

รวม 17,596      
36 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนืองมาจากพระราชด ารฯิ 
10,300  544/62 ซื้อ 

59/2562 
16-17 พ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อินทผาลัม 

  4,000 545/62 จ้าง 
73/2562 

16-17 พ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  1,980 547/62 ซื้อ 
60/2562 

16-17 พ.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ผ้าธงชาต ิ

รวม 16,280      
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-
สิ้นสุดสัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

37 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 572,900  1/62 - 1 ต.ค.61-
31 ต.ค.61 

เบิกจ่าย ต.ค. 

  574,900 50/62 - 1 พ.ย.61-
30 พ.ย.61 

เบิกจ่าย พ.ย. 

  572,700 129/62 - 1 ธ.ค.61-
31 ธ.ค.61 

เบิกจ่าย ธ.ค. 

  561,200 223/62 - 1 ม.ค.62-
31 ม.ค.62 

เบิกจ่าย ม.ค. 

  560,900 283/62 - 1 ก.พ.62-
28 ก.พ.62 

เบิกจ่าย ก.พ. 
 

  559,100 357/62 - 1 มี.ค.62-
31 มี.ค.62 

เบิกจ่าย มี.ค. 

  557,900 422/62 - 1 เม.ย.62-
30 เม.ย.62 

เบิกจ่าย เม.ย. 

  557,100 508/62 - 1 พ.ค.62-
30 พ.ค.62 

เบิกจ่าย พ.ค. 

  556,900 582/62 - 1 มิ.ย.62-
30 มิ.ย.62 

เบิกจ่าย มิ.ย. 

  558,300 664/62 - 1 ก.ค.62-
31 ก.ค.62 

เบิกจ่าย ก.ค. 

  557,800 741/62 - 1 ส.ค.62-
31 ส.ค.62 

เบิกจ่าย ส.ค. 

  559,000 820/62 - 1 ก.ย.62-
30 ก.ย.62 

เบิกจ่าย ก.ย. 

รวม 6,748,700      
38 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 100,000  2/62 - 1 ต.ค.61-

31 ต.ค.61 
เบิกจ่าย ต.ค. 

  100,800 51/62 - 1 พ.ย.61-
30 พ.ย.61 

เบิกจ่าย พ.ย. 

  100,800 130/62 - 1 ธ.ค.61-
31 ธ.ค.61 

เบิกจ่าย ธ.ค. 

  104,000 224/62 - 1 ม.ค.62-
31 ม.ค.62 

เบิกจ่าย ม.ค. 

  107,200 284/62 - 1 ก.พ.62-
28 ก.พ.62 

เบิกจ่าย ก.พ. 

  108,000 358/62 - 1 มี.ค.62-
31 มี.ค.62 

เบิกจ่าย มี.ค. 

  106,400 423/62 - 1 เม.ย.62-
30 เม.ย.62 

เบิกจ่าย เม.ย. 

  106,400 509/62 - 1 พ.ค.62-
30 พ.ค.62 

เบิกจ่าย พ.ค. 

  105,600 583/62 - 1 มิ.ย.62-
30 มิ.ย.62 

เบิกจ่าย มิ.ย. 

  105,600 665/62 - 1 ก.ค.62-
31 ก.ค.62 

เบิกจ่าย ก.ค. 

  106,400 742/62 - 1 ส.ค.62-
31 ส.ค.62 

เบิกจ่าย ส.ค. 
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ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม-
สิ้นสุดสัญญา 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

หมายเหตุ 

  108,000 821/62 - 1 ก.ย.62-
30 ก.ย.62 

เบิกจ่าย ก.ย. 

รวม 1,259,200 
 

     

39 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 500 3/62 - 1 ต.ค.61-
31 ต.ค.61 

เบิกจ่าย ต.ค. 

  500 52/62 - 1 พ.ย.61-
30 พ.ย.61 

เบิกจ่าย พ.ย. 

  500 131/62 - 1 ธ.ค.61-
31 ธ.ค.61 

เบิกจ่าย ธ.ค. 

  500 225/62 - 1 ม.ค.62-
31 ม.ค.62 

เบิกจ่าย ม.ค. 

  500 285/62 - 1 ก.พ.62-
28 ก.พ.62 

เบิกจ่าย ก.พ. 

  1,000 359/62 - 1 มี.ค.62-
31 มี.ค.62 

เบิกจ่าย มี.ค. 

  1,000 424/62 - 1 เม.ย.62-
30 เม.ย.62 

เบิกจ่าย เม.ย. 

  1,000 510/62 - 1 พ.ค.62-
30 พ.ค.62 

เบิกจ่าย พ.ค. 

  1,000 584/62 - 1 มิ.ย.62-
30 มิ.ย.62 

เบิกจ่าย มิ.ย. 

  1,000 666/62 - 1 ก.ค.62-
31 ก.ค.62 

เบิกจ่าย ก.ค. 

  1,000 743/62 - 1 ส.ค.62-
31 ส.ค.62 

เบิกจ่าย ส.ค. 

  1,000 822/62 - 1 ก.ย.62-
30 ก.ย.62 

เบิกจ่าย ก.ย. 

รวม   9,500      
40 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลทรายขาว
(สปสช) 

100,000 
 

386/62 - 1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

สมทบ  

รวม 100,000      
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 19 โครงการ 8,747,418      

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/

เลขที่สัญญา 
วันเริ่ม-

สิ้นสุดสัญญา 
วิธีจัดซื้อจัด

จ้าง 
หมายเหตุ 

41 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

13,600 360/62 - 25 ก.พ.62-
26 ก.พ.62 

ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหาร
พร้อม
เครื่องด่ืม 

  547 350/62 จ้าง 
27/2562 

21 ก.พ.62-
22 ก.พ.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 

  2,710 349/62 จ้าง 
32/2562 

21 ก.พ.62-
22 ก.พ.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วัสดุ
อุปกรณ์ 

รวม 16,857      
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 1 โครงการ 16,857      
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/เลขที่

สัญญา 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
วิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

หมายเหตุ 

42 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 

2,400 518/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 519/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 520/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 521/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 522/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 523/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 524/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 525/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 526/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 527/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 528/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

  2,400 529/62 - 19 เม.ย.-4 
พ.ค.62 

เบิกจ่าย  

รวม 28,800      
43 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี

ชักพระ อ าเภอโคกโพธ์ิ 
20,000 12/62 - 22 ต.ค.61- 

31 ต.ค.61 
อุดหนุน อ าเภอโคก

โพธิ ์

รวม 20,000      
44 โครงการจัดกิจกรรมงานชกัพระและงาน

เทศกาลหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์(โอท็อป) 
5,000 47/62 จ้าง 3/2562 19 ต.ค.61- 

1 พ.ย.61 
เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเต็นท์พร้อม
ระบบไฟฟูา 

  75,000 48/62 จ้าง 6/2562 19 ต.ค.61- 
29 ต.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

จ้างเหมา
ตกแต่งรถ 

  20,000 49/62 จ้าง 8/2562 20 ต.ค.61- 
25 ต.ค.61 

เฉพาะ 
เจาะจง 

อาหารพรอ้ม
เครื่องดื่ม 

รวม 100,000      
45 โครงการจดัท าตลาดนัดชุมชน 

หรือถนนคนเดิน 
42,000 731/62 ซื้อ 82/2562 25-26 ก.ค.

62 
เฉพาะ 
เจาะจง 

ซุ้มขายสินค้า 

  3,456 732/62 จ้าง89/2562 25-26 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
(ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์ 6 
ปูาย) 

  4,000 733/62 จ้าง90/2562 25-26 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
(ส าหรับโครงการ) 

รวม 49,456      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 4 โครงการ 198,256      
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ กิจกรรมโครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ฎีกาเลขที ่ ชื่อสัญญา/

เลขที่สัญญา 
วันเริ่ม-
สิ้นสุด
สัญญา 

วิธีจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

หมายเหตุ 

46 โครงการส่งเสริมประเพณีทางพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 

726 687/62 จ้าง 83/2562 12 ก.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ปูายไวนิล 
 

  5,000 688/62 ซื้อ 77/2562 12 ก.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

แผ่นเทียน 

  6,500 689/62 จ้าง 84/2562 13-15 ก.ค.
62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ตกแต่ง
เทียน 

  2,400 690/62 ซื้อ 78/2562 12 ก.ค.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เครื่องไทย
ธรรม 

รวม 14,626      
47 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
8,750 362/62 - 12 มี.ค.62- 

27 มี.ค.62 
ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

  1,000 581/62 - 10 มิ.ย.62 ยืมเงิน/คืน
เงิน 

อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

รวม 9,750      
48 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ ์
บดินทรเทพยวรากร ู

99,000 421/62 ซื้อ 41/2562 2-4 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 
 

  371,431 436/62 จ้าง 14/2562 27 มี.ค- 
5 เม.ย.62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

  12,480 437/62 ซื้อ 42/2562 2 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ผ้าประดับ 

  2,280 438/62 ซื้อ 43/2562 2 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

ผ้าธงชาต ิ

  12,000 439/62 จ้าง 43/2562 5-6 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

เช่าเครื่องเสียง 
เวทีและเต็นท์ 

  2,400 440/62 ซื้อ 44/2562 5 เม.ย.62 เฉพาะ 
เจาะจง 

น้ าดื่ม 

รวม 499,591      
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 3 โครงการ 523,967      

รวมท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ 14,263,583.06      
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ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทรายขาว ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               

ประกาศ  ณ  วันที่   26    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
        

                
 
 
                
                (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
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