
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว

อําเภอ โคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,009,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,036,140 บาท

งบบุคลากร รวม 6,825,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 244,800 บาท 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 2 คนๆละ11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 269,280 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 21,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 21,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 21,120 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 86,400 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 11,220 บาทจํานวน 12 เดือน เปน
เงิน134,640 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน110,160 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 10 คนๆละ 7,200 บาทจํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 864,000 บาท 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,945,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,126,480 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 266,640 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 41,640 บาท ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 225,000 บาท  ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ประกอบ
ด้วย 1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2.รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 3.หัวหน้าสํานักปลัด ตามกรอบอัตรากําลังสายงานผู้
บริหารในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 จํานวน 12
 เดือน
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
-ตามประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น(ฉบับที่10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 946,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พร้อมปรับ
ปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลังใน
แผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และฉบับแก้ไขปรับปรุง 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 353,280 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เชน 
-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 113,280 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 -คาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ จํานวน 240,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ
.2560

งบดําเนินงาน รวม 3,110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 30,000 บาท 
-คาป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไป ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ที่ได้รับมอบหมาย 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คาผอนชําระเงินกู้เพื่อ
สร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียนอบรม คาเชาที่ทิ้ง
ขยะ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําอยางใดอยาง
หนึ่ง ได้แกคารับบริการ คาจ้างเหมาแบกหาม คาจ้างเหมาเวรยาม
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาบริการคนงาน คาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่และปรับปรุงเวบไซตอินเตอรเน็ตประจํา
ตําบลและคาใช้จายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของอปท. รองรับการดําเนินงานตางๆตาม
โครงการ เชน การประชาสัมพันธข้อมูลพื้นฐาน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรอง ในลักษณะดังนี้ 
1.คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2.คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมในข้อ 1
-เพื่อจายเปนคาพิธีการ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธีสําคัญ
ตางๆ งานพิธีตางๆ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่)พ.ศ.2559
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โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบวาระ เลือกตั้งซอม ผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม/ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามตําแหนงที่วาง
หรือหมดวาระ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 และข้อ 27 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฏาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 211 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสิน เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 6 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏา
คม 2556
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 565,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า สวิตซไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระดาษทิชชู ไม้
กวาด ผงซักฟอก สบู แปลงขัดพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาเช็ดกระจก ที่ตักขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา สายไมล น็อต ตลับลูกปน หัวเทียน หม้อน้ํารถ
ยนต กรวยจราจร เครื่องประจํารถ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุเผยแพรและโฆษณา เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงาน อบต.ทรายขาว และที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของ อบต.
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของสํานักงาน อบต. และ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน อบต.
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงาน อบต.
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณียในการสงหนังสือติดตอราชการ ซื้อดวง
ตราไปรษณียยากร ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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งบลงทุน รวม 80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 15
 ลิตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ
กําหนด
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
 ลําดับที่ 21

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16
 นิ้ว จํานวน 6 ตัว (โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
 ลําดับที่ 16
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 11
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED (ขาวดํา) จํานวน 5,200 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2
 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
    – มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 13

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปี
ปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 10
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง (ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
    - สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ 
    - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปน
อยางน้อย
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
 ลําดับที่ 15

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใช้จายในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,450,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,851,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,851,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,230,120 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมปรับปรุงเลือนขั้น
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังในแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 147,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน 
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 27,360 บาท ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 120,000 บาท  ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตามกรอบ
อัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 จํานวน 12 เดือน
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
-ตามประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น(ฉบับที่10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,920 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พร้อมปรับปรุงคาตอบแทนประจํา
ปี
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,380 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เชน 
-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 7,380 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
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งบดําเนินงาน รวม 579,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 20,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้
เพื่อสร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบกําหนด 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ : 19/11/2562  10:11:09 หน้า : 20/58



ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียนอบรม คาเชาที่ทิ้ง
ขยะ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ๋ง
 ได้แกคารับบริการ คาจ้างเหมาแบกหาม คาจ้างเหมาเวรยาม
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาบริการคนงาน คาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่)พ.ศ.2559
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําแผน
แมบทและคัดลอกข้อมูลที่ดินการสํารวจข้อมูลภาคสนามคาวัสดุ
อุปกรณและแบบพิมพตางๆที่ใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 210 ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสิน เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 6 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏา
คม 2556
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 30
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปี
ปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 31

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้กับผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/อาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติ/และดําเนินการศูนย อป
พร.ของอบต.ทรายขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 181 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง น้ํายาเครื่องดับ
เพลิงประเภทตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการป้องกันภัย
ตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ๋งใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ได้แก คาจ้างเหมาแบก
หาม คาจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาบริการ
คนงาน คาจ้างเหมาบริการอื่นๆฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 181 ลําดับที่ 4 

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 )  หน้าที่ 182 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 740,480 บาท

งบบุคลากร รวม 545,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 545,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 485,880 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง พนักงานครูจํานวน 2 คน ตามกรอบอัตรากําลัง
ในแผนอัตรากําลังสามปี พศ.2561-2563 พร้อมปรับปรุงเลือนเงิน
เดือนประจําปี 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี(ก
.อบต.จังหวัดปตตานี) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานในจังหวัดชายแดนใต้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ
.2560 จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 194,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง พนักงานครู
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ : 19/11/2562  10:11:09 หน้า : 28/58



ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาตกแตงสถานที่ คาของรางวัล  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 174 ลําดับที่ 21

โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู้สูโลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลทรายขาว

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนะศึกษาแหลง
เรียนรู้สูโลกกว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทราย
ขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 20

โครงการมุงสูฝนเพื่อวันสําเร็จ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการมุงสูฝนเพื่อวัน
สําเร็จ เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 171 ลําดับที่ 12
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,015,448 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,155,448 บาท

ค่าใช้สอย รวม 599,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 599,750 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา เชน คาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเปนชาติ จํานวน 20,000 บาท คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 84,750 บาท คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จํานวน 127,500
 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนลังงา จํานวน เงิน 245,000
 บาท จัดสรรให้เด็กจํานวน 50 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรายขาว จํานวน เงิน 122,500 บาท จัด
สรรให้เด็กจํานวน 25 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 174 ลําดับที่ 22
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ค่าวัสดุ รวม 555,698 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 555,698 บาท

1.คาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กประถมศึกษา จํานวน 2
 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดทรายขาว กับโรงเรียนบ้านควนลัง
งา จํานวน 260 วัน  จํานวน 215 คนๆละ 7.37
 บาท/คน/วัน เปนเงิน 411,983 บาท
2.คาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราย
ขาว กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กควนลังงา จํานวน 260 วัน จํานวน 75
 คนๆละ7.37 บาท/คน/วัน เปนเงิน 143,715 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 171 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 860,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา จํานวน 200 วัน ตั้งไว้ 860,000 บาท
1.โรงเรียนบ้านควนลังงา จํานวนเด็ก 155 คนๆละ 20 บาทเปน
เงิน 620,000 บาท 
2.โรงเรียนวัดทรายขาว จํานวนเด็ก 60 คนๆละ 20 บาทเปน
เงิน 240,000 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 17
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 201,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 191,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อการดําเนินงานโครงการพระราชดําริฯด้านสาธารณสุข
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 )  หน้าที่ 185 ลําดับที่ 10

โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
ติดตอ เชน คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาป้ายโครงการ คาวัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 4
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 21,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตร เชน น้ํายาฆาเชื้อ
โรค เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาฆาสัตวและแมลงนําโรค ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 144,000 บาท

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

จํานวน 144,000 บาท

-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
จํานวน 144,000 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจายคาใช้
จาย พ.ศ.2562

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก 
หรือผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก หรือผู้ด้อย
โอกาส เชน คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 188 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมเยี่ยมบ้าน/ดูแลและสงเสริมคนยาก
ไร้/ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสวัสดิการ
สังคมเยี่ยมบ้าน/ดูแลและสงเสริมคนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 188 ลําดับที่ 2

โครงการสานฝนวัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานฝนวัยใส ครอบ
ครัวอบอุน ชุมชนนาอยู เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,881,994 บาท

งบบุคลากร รวม 1,179,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,179,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 675,240 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตาม
กรอบอัตรากําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 พร้อม
ปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2559 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 83,160 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน
-เงินสวัสดิการเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.) จํานวน 23,160 บาท ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติ
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องจากการป้องกัน
อธิปไตย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ
.2521
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท  ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง จํานวน 1
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังสายงานผู้บริหารในแผนอัตรากําลัง
สามปี พ.ศ.2561-2563 จํานวน 12 เดือน
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
-ตามประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น(ฉบับที่10)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,040 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พร้อมปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ เชน 
-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 31,800 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
-คาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560

งบดําเนินงาน รวม 665,254 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เชน
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 จํานวน 20,000 บาท 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อ
สร้างบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาลง
ทะเบียนในการอบรมฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆของหนวย
งาน เชน คาจ้างสํารวจออกแบบแปลนตางๆจากหนวย
งานราชการหรือเอกชน คาจัดทําวารสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประกันภัย คาลงทะเบียน
อบรม ฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําอยางใดอยาง
หนึ่ง ได้แกคารับบริการ คาจ้างเหมาแบกหาม คาจ้างเหมาเวรยาม
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาบริการคนงาน คาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่)พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสิน เชน ถนน 
ไฟ้ฟ้าสาธารณะ คูระบายน้ํา เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร และครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 6 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏา
คม 2556
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 261,254 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า สวิตซไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสร้าง จํานวน 91,254 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ทอตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ หมึกพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง แผนวีซีดี/ซีดี  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม เชน คาเชาใช้คูสายอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว (โดยใช้วิธีสืบ
ราคาจากท้องตลาด)
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไมตํากวาที่กําหนด ดังนี้
-วัดระยะทางเปนเมตร กิโลเมตร ฟุต นิ้ว 
-มีด้ามจับ ปรับระดับได้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 221
 ลําดับที่ 45

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปีปจจุบัน)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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    1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ 
    2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 35

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ณ ปี
ปจจุบัน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 34

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,323,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,323,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,323,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(k) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา k) ให้กับผู้รับ
จ้างโครงการกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 368

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครู
น้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 2

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ครูน้อย-สะพานต้นหว้า หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00
 เมตร ยาว 77 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 168
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โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลําอานใต้ 
หมูที่ 6

จํานวน 266,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ลําอานใต้ หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 100 เมตร 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130
 ลําดับที่ 223

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านออก หมูที่ 
1

จํานวน 405,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านออก หมูที่ 1
 ชวงที่ 1 ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50
 เมตร ฝาคูคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 4.00 เมตร ชวงที่ 2
 ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 70 เมตร ฝาคู
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 8.00 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 148

โครงการกอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า รพ
.สต.ทรายขาว หมูที่ 5

จํานวน 675,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้า รพ.สต.ทรายขาว หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 130.00 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 216

วันที่พิมพ : 19/11/2562  10:11:09 หน้า : 44/58



โครงการกอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 4 ชวงที่ 1 ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.20
 เมตร ยาว 20.00 เมตร
ชวงที่ 2 ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 194

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนต้นเคียน หมูที่ 3 จํานวน 466,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนต้น
เคียน หมูที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 59

โครงการกอสร้างทางข้ามน้ําล้น สายสวนใน หมูที่ 6 จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างทางข้ามน้ําล้น สายสวนใน หมูที่ 6
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158
 ลําดับที่ 336

โครงการกอสร้างฝาคูระบายน้ํา สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสร้างฝาคูระบายน้ํา สายภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4 ฝาคูคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 70.00
 เมตร ฝาคูตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126
 ลําดับที่ 206
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4
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โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน เชน คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนานท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวน
รวมของชุมชน สําหรับผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตําบล
ทรายขาว

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต. เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับ
ผู้นําชุมชน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตําบลทรายขาว เชน คา
อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
สัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุม
ตางๆในตําบลทรายขาว

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุมตางๆในตําบลทราย
ขาว เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 206 ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ 
จัดบริการเคลื่อนที่ของอบต.

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล หรือ จัดบริการเคลื่อนที่ของ
อบต. เชน คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน
ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด เชน คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลทรายขาวต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาตําบล
ทรายขาวต้านยาเสพติด ประเภทตางๆ สําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชน โดยดําเนินการเอง หรือจัดรวมกับสวน
ราชการ องคกร หรือหนวยงานอื่นๆ เชน คาตกแตงสถานที่ คา
ของรางวัล  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 6

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบ
คุม คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าที่ของรัฐ คาใช้จายใน
การฝึกซ้อมกีฬา  คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 19/11/2562  10:11:09 หน้า : 49/58



โครงการสงเสริมศักยภาพและจัดกิจกรรมด้านการทองเที่ยว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการทองเที่ยว. เชน คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาตกแตงสถานที่คาเชาเต็นท ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 196 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาประจํา
ตําบล เชน ลูกวอลเลยบอล ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกฟุตซอล
 ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ให้กับอําเภอโคกโพธิ์
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้าที่ 203 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 565,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีกวนอาซูรอตําบลทรายขาว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีกวนอาซูรอ
ตําบลทรายขาว เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 11

โครงการประเพณีชักพระและงานเทศกาลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีชักพระและ
งานเทศกาลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน คาตกแตงสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 203 ลําดับที่ 1

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 9
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โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอ
ทวดสีแก้ว)

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีลากพระขึ้น
เขาและสรงน้ําพระครูศรีรัตนากร(พอทวดสีแก้ว) เชน คาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 179 ลําดับที่ 16

โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นํา
ชุมชน และกลุมตางๆในชุมชน

จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมจริยธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และกลุมตางๆใน
ชุมชน เชน คาป้ายโครงการ คาสัมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เชน คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 180 ลําดับที่ 17
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โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป บูรพาจารยวัดทรายขาว และรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุตําบลทรายขาว

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสรงน้ําพระพุทธ
รูป บูรพาจารยวัดทรายขาว และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุตําบลทราย
ขาว เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 179 ลําดับที่ 15

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตําบลทรายขาว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลทรายขาว เชน คาตกแตงสถานที่  คาป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 180 ลําดับที่ 18

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดกิจกรรมแสดงอาหาร
โบราณประจําท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและจัดกิจกรรมแสดงอาหารโบราณประจําท้องถิ่น เชน คา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนา เชน คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 179 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน เชน คาป้ายโครงการ  คาอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 176 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความ
รู้ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม เชน คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 12
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน จอบ
หมุน ปุย พันธุพืช พันธุไม้ วัสดุเพาะชํา อาหารสัตว พันธุสัตวปีก
และสัตวน้ํา ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและประชา
สัมพันธเพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมเครือขาย
พิทักษป่าและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษป่าชุมชน ป่า
เฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมเครือขายพิทักษป่าและสิ่งแวด
ล้อม เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาตกแตง
สถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,684,658 บาท

งบกลาง รวม 10,684,658 บาท
งบกลาง รวม 10,684,658 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 79,944 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 42,309 บาท

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,846,800 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,843,200 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ใน
ระดับตําบล ของ อบต.ทรายขาว 
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 154,405 บาท

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