าบิ า
ต/ า ภ

นตาบ ท า า
พธิ

ั

ัดปตตานี

-----------------------------------------------------------------

- ซ - ถนนต/ า ภ
พื้นที่

/ตาบ ท า า
พธิ ั

ัดปตตานี 4120
44.13 ตา า ิ มต

ป ะชา ทั้ มด

4,204 น

ชาย

2,001 คน

หญิง

2,203 คน

้ มู ณ ันที่ 25 ิ า ม 2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลทร ยข ว
ภ ค พธ จง วดปตต นี

า ถล บปร มา
. . 2564
ทานปร ธาน ภา

ล มา ิ ภา

ารบริ าร วน าบลทราย าว

. . 2564
1. ถาน าร ลั
1.1
. .2563
1.1.1

10

. .2563

16,268,349.97

1.1.2

3,626,933.75

1.1.3

8,748,850.49

1.1.4

0

1.1.5

0.00

1

1.2

7,132.72

0.00

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563
1

วันที่ 10 ิ า ม พ.ศ.2563

26,001,728.17
ษ

5,611.91
151,629.80
42,425.76
0.00
็

็

86,200.40
0.00

ษ

10,958,375.30
14,757,485.00

2

46,819.00

3

23,381,851.33
7,723,572.00
8,784,548.00
4,621,496.33
1,486,600.00
ื

0.00
765,635.00

4
5

46,819.00
2,828,413.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบลทราย าว
.โ โพธิ์ .ปัตตานี
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

153,031.77

165,000.00

162,000.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

212,071.60

226,600.00

223,500.00

68,543.49

60,000.00

70,000.00

0.00

872.00

500.00

99,000.00

161,000.00

100,000.00

0.00

1,000.00

673.00

532,646.86

614,472.00

556,673.00

มวดภาษี ัด รร

14,595,155.04

14,826,000.00

14,770,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,595,155.04

14,826,000.00

14,770,500.00

มวดเ ิน ุด นุนทั่วไป

15,977,294.12

16,568,528.00

18,517,027.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,977,294.12

16,568,528.00

18,517,027.00

รวม

31,105,096.02

32,009,000.00

33,844,200.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน
มวดรายได้ า าธารณูปโภ แล าร
พาณิชย
มวดรายได้เบ็ดเตล็ด
มวดรายได้ า ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

8,640,210.00

10,684,658.00

11,314,773.00

งบบุคลากร

9,652,786.00

10,402,140.00

10,963,860.00

งบดา นินงาน

5,426,810.37

7,549,302.00

8,262,467.00

งบลงทุน

3,055,425.00

2,460,900.00

2,451,100.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

งบ งินอุดหนุน

829,000.00

892,000.00

852,000.00

27,604,231.37

32,009,000.00

33,844,200.00

27,604,231.37

32,009,000.00

33,844,200.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อาเภอโค โพธิ จัง วัดปตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

13,408,120

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

182,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,765,627

แผนงาน าธารณ ุข

221,000

แผนงาน ังคม งเคราะ

209,000

แผนงานเค ะและชุมชน

4,298,680

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

545,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

790,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

110,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,314,773
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

33,844,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,138,880

1,996,140

9,135,020

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,879,920

0

1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,258,960

1,996,140

7,255,100

3,369,000

739,000

4,108,000

312,000

204,000

516,000

2,109,000

395,000

2,504,000

ค่าวัสดุ

575,000

140,000

715,000

ค่าสาธารณูปโภค

373,000

0

373,000

105,100

60,000

165,100

105,100

60,000

165,100

10,612,980

2,795,140

13,408,120

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

งบดา นินงาน

50,000

120,000

170,000

ค่าใช้สอย

30,000

120,000

150,000

ค่าวัสดุ

20,000

0

20,000

งบ งินอุดหนุน

12,000

0

12,000

เงินอุด นุน

12,000

0

12,000

62,000

120,000

182,000

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

575,160

0

575,160

575,160

0

575,160

1,320,467

30,000

1,350,467

34,600

0

34,600

ค่าใช้สอย

719,750

30,000

749,750

ค่าวัสดุ

566,117

0

566,117

งบ งินอุดหนุน

840,000

0

840,000

เงินอุด นุน

840,000

0

840,000

2,735,627

30,000

2,765,627

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

221,000

221,000

ค่าใช้สอย

201,000

201,000

20,000

20,000

221,000

221,000

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม

รวม

144,000

65,000

209,000

144,000

0

144,000

0

65,000

65,000

144,000

65,000

209,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,253,680

0

1,253,680

1,253,680

0

1,253,680

759,000

0

759,000

72,000

0

72,000

ค่าใช้สอย

320,000

0

320,000

ค่าวัสดุ

355,000

0

355,000

12,000

0

12,000

22,000

2,264,000

2,286,000

22,000

0

22,000

0

2,264,000

2,264,000

2,034,680

2,264,000

4,298,680

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

410,000

135,000

545,000

ค่าใช้สอย

410,000

135,000

545,000

รวม
410,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

135,000

545,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

250,000

510,000

30,000

790,000

ค่าใช้สอย

220,000

510,000

30,000

760,000

30,000

0

0

30,000

250,000

510,000

30,000

790,000

ค่าวัสดุ
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริ ารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

20,000

90,000

110,000

ค่าใช้สอย

0

90,000

90,000

20,000

0

20,000

20,000

90,000

110,000

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

11,314,773

11,314,773

11,314,773

11,314,773

11,314,773

11,314,773
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยทีเ่ ป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว และโดยอนุมัติของนายอาเภอโคกโพธิ์
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 33,844,200 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 33,844,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
13,408,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
182,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
2,765,627
แผนงานสาธารณสุข
221,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
209,000
แผนงานเคหะและชุมชน
4,298,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
545,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
790,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
110,000
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
11,314,773
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
33,844,200
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

-2-

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวมีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ................30..กันยายน..2563......................................
(ลงนาม).............อับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ...................................
(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
อนุมัติ

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

วนท่พมพ : 31/8/2563 13:37:08

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บลทร ย ว
ภ โ โพธ
วดปตต น
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษโร รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุ ท ท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต ร ย ุร
ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร
ธรรม นยม ็บแล นมูลฝ ย
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ธรรม นยม ่ยว บ รปร บ รน มน ชื พล
ธรรม นยม ื่น ๆ
ปรบ รผด ญญ
ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร
ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ช รื บร ร ถ นท่

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

93,640.66
45,649.60
4,740.00
144,030.26

103,998.00
40,380.29
3,280.00
147,658.29

105,923.50
45,508.27
1,600.00
153,031.77

110,000.00
50,000.00
5,000.00
165,000.00

0.00
0.00
186,810.00
490.00
0.00
400.00
94,950.00
0.00
2,040.00
284,690.00

0.00
178.08
187,800.00
320.00
0.00
2,300.00
6,950.00
60.00
58.20
197,666.28

407.40
494.20
189,780.00
500.00
1,020.00
310.00
19,400.00
160.00
0.00
212,071.60

1,000.00
500.00
200,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
20,000.00
100.00
3,000.00
226,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %
0.00 %
-60.00 %

-50.00
0.00
0.00
-50.00
100.00
-50.00
0.00
400.00
-100.00

ปี 2564
110,000.00
50,000.00
2,000.00
162,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

500.00
500.00
200,000.00
500.00
1,000.00
500.00
20,000.00
500.00
0.00
223,500.00

0.00 %

0.00
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ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได
ธ รณูปโภ ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
นท่มผู ุทศใ
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ร ยได ทุน ื่นๆ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ภ ลว แร
ภ ลว ปิโตร ลยม
นท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย นแ ช ต

น : 2/3

ปี 2560
132,009.19
132,009.19

รายรับจริง
ปี 2561
59,757.04
59,757.04

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
60,000.00
16.67 %
60,000.00

ปี 2562
68,543.49
68,543.49

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

872.00
872.00

-42.66 %

500.00
500.00

0.00
156,009.30
156,009.30

0.00
155,863.37
155,863.37

0.00
99,000.00
99,000.00

1,000.00
160,000.00
161,000.00

-100.00 %
-37.50 %

0.00
100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,000.00
1,000.00

-32.70 %

673.00
673.00

71,078.18
8,866,804.92
1,543,452.30
865,644.90
2,086,102.39
16,772.35
40,414.48
15,010.35

126,698.05
8,975,894.40
1,668,401.81
0.00
3,354,815.96
36,126.32
91,607.50
10,495.60

1,025,529.79
8,240,226.36
1,560,591.27
0.00
3,654,155.22
28,069.51
69,144.19
14,270.70

150,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
0.00
3,500,000.00
50,000.00
100,000.00
15,000.00

600.00
-7.78
-20.00
0.00
5.71
-40.00
-30.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2564
70,000.00
70,000.00

1,050,000.00
8,300,000.00
1,600,000.00
0.00
3,700,000.00
30,000.00
70,000.00
15,000.00
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ปี 2560
ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ธรรม นยมแล ใชน บ ด ล
ภ ษ ด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
น ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น น ท่แล
ภ ร ถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

4,339.00

7,325.20

3,168.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

510.00
31,841.60
13,541,970.47

0.00
320.10
14,271,684.94

0.00
0.00
14,595,155.04

0.00
1,000.00
14,826,000.00

0.00 %
-50.00 %

0.00
500.00
14,770,500.00

14,374,333.00

15,031,665.00

15,977,294.12

16,568,528.00

11.76 %

18,517,027.00

14,374,333.00
28,633,042.22

15,031,665.00
29,864,294.92

15,977,294.12
31,105,096.02

16,568,528.00
32,009,000.00

18,517,027.00
33,844,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2564
อ

ารบริ าร วนตาบลทราย าว
อ.โ โพธิ์ .ปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,844,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโร เรือนและที่ดิน

รวม

162,000 บาท

านวน

110,000 บาท

านวน

50,000 บาท

านวน

2,000 บาท

รวม

223,500 บาท

านวน

500 บาท

านวน

500 บาท

านวน

200,000 บาท

านวน

500 บาท

านวน

1,000 บาท

านวน

500 บาท

านวน

20,000 บาท

ประมาณ ารตาม ฏ มายวาด้วยภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า
ภาษีบารุ ท้อ ที่
ประมาณ ารตาม ฏ มายวาด้วยภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า
ภาษีป้าย
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบอนุญาต าร าย ุรา
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ าร วบ ุมอา าร
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ็บและ นมูลฝอย
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารประ อบ ิ ารน้ามันเชื้อเพลิ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าปรับ ารผิด ัญญา
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
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าใบอนุญาตเ ี่ยว ับ าร วบ ุมอา าร

านวน

500 บาท

รวม

70,000 บาท

านวน

70,000 บาท

รวม

500 บาท

านวน

500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

100,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

านวน

100,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน

รวม

673 บาท

รายได้ า ทุนอื่นๆ

านวน

673 บาท

ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอ เบี้ย
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้ า าธารณูปโภ อื่น ๆ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา

ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา

ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและ าธรรมเนียมรถยนต

รวม

14,770,500 บาท

านวน

1,050,000 บาท

านวน

8,300,000 บาท

านวน

1,600,000 บาท

านวน

3,700,000 บาท

านวน

30,000 บาท

านวน

70,000 บาท

ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ัด รรรายได้ฯ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
ภาษี รรพ ามิต
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าภา ลว แร
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าภา ลว ปิโตรเลียม
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
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เ ินที่เ ็บตาม ฎ มายวาด้วยอุทยานแ ชาติ

านวน

15,000 บาท

านวน

5,000 บาท

านวน

500 บาท

ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียม ดทะเบียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
ภาษี ัด รรอื่นๆ
ประมาณ ารใ ล้เ ีย ับป บประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เ ินอุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตามอานา น้าที่และภาร ิ
ถายโอนเลือ ทา
เ ินอุด นุน า รับดาเนิน ารตามอานา น้าที่และภาร ิ ถาย
โอน เลือ ทา านวน 2,600,000 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย
ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยั ชีพผู้ ู อายุ านวน 8,319,600 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้
เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยั ชีพผู้พิ าร านวน 2,233,200 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้
เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เบี้ยยั ชีพผู้ปวยเอด านวน 24,000 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้
เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับ าตอบแทนพิเศษรายเดือนใ ้แ เ ้า น้าที่ผู้
ปฏิบัติ าน ั วัดชายแดนใต้ านวน 870,000 บาท ประมาณ
ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บ
ประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับชดเชยรายได้ที่ลดล า เ ตุ ารณ วามไม
บในพื้นที่ ั วัดชายแดนใต้ านวน 1,680,000
บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รร
ในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุน า ัด ารเรียน าร อน อ ศูนย
พัฒนาเด็ เล็ า ัด ารเรียน าร อนศูนยพัฒนาเด็
เล็ านวน 127,500 บาทประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวม
ว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม
านวนเด็ เล็ ทั้ มด

รวม

18,517,027 บาท

านวน

18,517,027 บาท
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-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุน าใช้ ายใน าร ัด ารศึ ษา
า รับศูนยพัฒนาเด็ เล็ า นั ือเรียน อุป รณ ารเรียน า
เ รื่อ แบบนั เรียน และ า ิ รรมพัฒนาผู้
เรียน านวน 84,750 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอด
รวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม
านวนเด็ เล็ ทั้ มด
-เ ินอุด นุนศูนยพัฒนาเด็ เล็ อ อ รป รอ วนท้อ ถิ่น
ในพื้นที่ ั วัดชายแดนภา ใต้ เพื่อ นับ นุน ื่อ ารเรียน าร
อนเชิ ัญลั ษณ อ วามเปนชาติ านวน 20,000
บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รร
ในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยพัฒนาเด็ เล็ เ ินเดือน า
ตอบแทน เ ินเพิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว และ วั ดิ าร า รับ ้า
ราช าร รูผู้ดูแลเด็ และพนั าน ้า ผู้ดูแล
เด็ านวน 515,160 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอด
รวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับ ารดาเนิน านตามแนวทา โ ร ารพระราช
ดาริด้าน าธารณ ุ านวน 120,000 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้
เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
-เ ินอุด นุน า รับ ารว ้อมูล านวน ัตวและ ึ้นทะเบียน
ัตว ตามโ ร าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย า โร พิษ ุนั
บ้า ตามพระปณิธานศา ตรา ารย พลเอ ญิ พลเรือเอ
ญิ พลอา าศเอ ญิ มเด็ พระเ ้าน้อ นา เธอ เ ้าฟ้า ุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒน วร ัตติย
ราชนารี านวน 4,200 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอด
รวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม
านวน ัตวที่เปนเป้า มายทั้ มด
-เ ินอุด นุน า รับ ับเ ลื่อนโ ร าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย า โร พิษ ุนั บ้า ตามพระปณิธานศา ตรา ารย พล
เอ ญิ พลเรือเอ ญิ พลอา าศเอ ญิ มเด็ พระเ ้าน้อ
นา เธอ เ ้าฟ้า ุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี
วา วัฒน วร ัตติยราชนารี านวน 21,000 บาท ประมาณ าร
ใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ
.2563 รือยอดรวม านวน ัตวที่เปนเป้า มายทั้ มด
-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารเ ริม นม เด็ ปฐมวัย ศพด
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. านวน 143,715 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว
เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม านวน
เด็ เล็ ทั้ มด
-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลา วันเด็ ปฐมวัย ศพด
. านวน 367,500 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว
เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม านวน
เด็ เล็ ทั้ มด
-เ ินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารเ ริม นม เด็ อนุบาล เด็
ประถมศึ ษา พฐ านวน 402,402 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้
เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563
รือยอดรวม านวนเด็ เล็ ทั้ มด
-เ ินอุด นุน า รับอา าร ลา วันเด็ อนุบาล เด็ ประถม
ศึ ษา พฐ านวน 840,000 บาท ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย
ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บประมาณ พ.ศ.2563 รือ
ยอดรวม านวนเด็ เล็ ทั้ มด
-เ ินอุด นุนเพื่อ นับ นุน าปวย าร า รับนั บริบาลท้อ
ถิ่น านวน 2 นๆ เปนเ ิน 144,000 บาท ตามระเบียบ
ระทรว ม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาลท้อ ถิ่น อ อ ร
ป รอ วนท้อ ถิ่นและ ารเบิ าย าใช้ าย พ.ศ.2563
ประมาณ ารใ ้ใ ล้เ ีย ับยอดรวมว เ ินที่ได้รับ ัด รรในป บ
ประมาณ พ.ศ.2563 รือยอดรวม านวนนั บริบาลท้อ ถิ่นทั้
มด
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลทรายขาว
อาเภอโคกโพธิ จัง วัดปตตานี
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

1,195,200

1,195,200

1,195,200

1,195,200

0 %

1,195,200

1,879,920

1,879,920

1,879,920

1,879,920

1,952,273

2,439,416

2,748,852

3,303,480

2.58 %

3,388,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

240,940

274,440

286,400

310,640

27.56 %

396,240

เงินประจาตาแ นง

210,000

210,000

236,250

252,000

-33.33 %

168,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

696,600

592,949

818,400

846,920

13.07 %

957,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

276,000

231,002

310,440

323,280

7.8 %

348,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,375,813

3,747,807

4,400,342

5,036,320

5,258,960

รวมงบบุคลากร

5,255,733

5,627,727

6,280,262

6,916,240

7,138,880

21,700

42,300

100,600

60,000

0 %

60,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

115,800

123,100

154,000

233,000

-17.6 %

192,000

24,285.25

34,856.75

46,043.5

50,000

0 %

50,000

161,785.25

200,256.75

300,643.5

353,000

846,084.28

824,687.08

0

0

0 %

0

0

0

1,114,802.76

1,380,000

-5.14 %

1,309,000

33,655

0

10,000

50,000

0 %

50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

130,000

-23.08 %

100,000

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

146,074

125,121.5

141,442.42

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

312,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:50
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิก
ภาท้องถิ่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

500,000

134,370.09

116,824.09

213,296.66

165,000

-9.09 %

150,000

1,160,183.37

1,066,632.67

1,479,541.84

1,725,000

63,478

69,474

99,071

100,000

0 %

100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,250

19,490

5,963

15,000

-66.67 %

5,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

19,828

31,418

19,957

170,000

-11.76 %

150,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

12,000

64,200

0

50,000

0 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

209,585.7

205,220.4

208,749.4

220,000

0 %

220,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

6,148

8,062

10,000

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

151,200

0

0 %

0

38,835

62,680

42,720

40,000

0 %

40,000

344,976.7

458,630.4

535,722.4

605,000

169,395.37

185,476.99

223,901.97

250,000

0 %

250,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาบริการโทรศัพท

11,899.47

11,284.57

9,257.64

10,000

0 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

3,721

3,442

3,173

5,000

0 %

5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,109,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

575,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

89,299.44

86,366.48

83,220.15

88,000

88,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

274,315.28

286,570.04

319,552.76

373,000

373,000

รวมงบดาเนินงาน

1,941,260.6

2,012,089.86

2,635,460.5

3,056,000

3,369,000

จัดซื้อเก้าอี้แถว

0

0

0

16,000

-100 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

0

0

0

0

100 %

17,500

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

0

0

0

13,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น

0

9,000

8,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0

0

0

0

100 %

28,600

74,000

0

0

0

0 %

0

9,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน

0

11,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก

0

7,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก

0

35,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก

0

25,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน

0

10,000

0

0

100 %

5,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจา ้องประชุม
อาคารอเนกประ งค จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดรับแขกจานวน 1 ชุด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประ งค

0

12,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา

0

3,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง

0

0

0

18,000

-100 %

0

31,500

0

0

0

0 %

0

9,800

0

0

0

0 %

0

15,600

0

0

0

0 %

0

0

0

32,635

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เย็น

0

0

9,290

0

0 %

0

ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

15,000

0

0

16,000

34,000

0 %

34,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จานวน 5 ตัว
(รายละเอียดครุภัณฑตามที่กา นด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริ าร
ทั่วไป
จัดซื้อเครื่องขยายเ ียงแบบ ิ้วพร้อม
อุปกรณ
จัดซื้อลาโพงติดตั้ง ้องประชุมที่ทาการอบต
.ทรายขาว 1 ชุด (รายละเอียดตามที่กา นด
)ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน
งานบริ ารทั่วไป
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

16,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

5,200

-100 %

0

2,800

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า

0

5,000

2,500

10,000

-50 %

5,000

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค
(Smart Card Reader)

0

0

0

700

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

158,700

118,400

68,425

96,900

105,100

รวมงบลงทุน

158,700

118,400

68,425

96,900

105,100

0

12,000

0

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

12,000

0

0

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

12,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไป

7,355,693.6

7,770,216.86

8,984,147.5

10,069,140

10,612,980

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED (ขาว
ดา)
จัดซื้อเครื่อง ารองไฟ จานวน 1
เครื่อง(ราคามาตรฐานครุภัณฑที่กา นด )ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริ ารทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

901,924

937,070

1,069,637

1,264,120

8.1 %

1,366,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

122,040

124,410

130,527

147,360

0 %

147,360

38,500

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

327,240

338,360

350,760

364,920

3.85 %

378,960

83,100

78,700

73,260

67,380

-9.08 %

61,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,472,804

1,520,540

1,666,184

1,885,780

1,996,140

รวมงบบุคลากร

1,472,804

1,520,540

1,666,184

1,885,780

1,996,140

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

20,000

38,500

42,000

72,484

144,000

0 %

144,000

8,400

8,700

8,800

20,000

0 %

20,000

46,900

50,700

81,284

184,000

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

204,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

110,776

146,600

0

0

0 %

0

0

0

141,756

175,000

0 %

175,000

52,184

54,340

59,048

100,000

0 %

100,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0

0

0

210,000

-100 %

0

2,790

11,020

1,050

20,000

0 %

20,000

165,750

211,960

201,854

505,000

วั ดุ านักงาน

36,061

57,378

94,294

100,000

0 %

100,000

วั ดุคอมพิวเตอร

16,280

19,925

28,850

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

52,341

77,303

123,144

140,000

140,000

รวมงบดาเนินงาน

264,991

339,963

406,282

829,000

739,000

0

0

0

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

395,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

100 %

21,000

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:50

น้า : 9/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน

0

5,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก

0

7,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลือนกระจก

0

5,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0

22,000

0

17,000

100 %

34,000

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า

0

2,500

0

2,500

100 %

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

42,400

0

19,500

60,000

รวมงบลงทุน

0

42,400

0

19,500

60,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,737,795

1,902,903

2,072,466

2,734,280

2,795,140

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

9,093,488.6

9,673,119.86

11,056,613.5

12,803,420

13,408,120

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติใ ้
กับผู้นาชุมชนตาบลทรายขาว/อา า มัคร
ป้องกันภัยพลเรือน

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
100 %

30,000
30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

10,000

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุอื่น

0

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

10,000

0

25,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

10,000

0

25,000

50,000

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

12,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

12,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

10,000

0

25,000

62,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการอุด นุนโครงการ นับ นุนการ
ดาเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เ ลือประชาชนอาเภอโคกโพธิ จัง วัด
ปตตานี

100 %

12,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการป้องกันและชวยเ ลือผู้ประ
ปภัย

29,440

0

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

0

0

0

7,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
รือชวยเ ลือผู้ประ บภัยตางๆ

0

34,100

6,076

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอา าภัย
พิบัติ รือ ลัก ูตรทบทวน

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

29,440

34,100

6,076

7,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

29,440

34,100

6,076

7,000

120,000

0

0

0

12,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

12,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

12,000

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

29,440

34,100

6,076

19,000

120,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

29,440

44,100

6,076

44,000

182,000

401,940

425,334

459,780

485,880

6.03 %

515,160

60,000

60,000

60,000

60,000

0 %

60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

63,981

0

0 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

30,629

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

461,940

485,334

614,390

545,880

575,160

รวมงบบุคลากร

461,940

485,334

614,390

545,880

575,160

18,000

17,000

20,450

34,600

18,000

17,000

20,450

34,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0 %

34,600
34,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจัดการเรียนการ อน(ราย ัว)

83,300

95,200

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

80,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

70,000

89,980

80,000

-100 %

0

โครงการจัด า ื่อการเรียนการ อนเชิง
ัญลักษณของความเป็นชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0

20,000

20,000

0

0 %

0

โครงการทัศนะศึกษาแ ลงเรียนรู้ ูโลก
กว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตาบลทราย
ขาว

0

0

19,926

0

0 %

0

โครงการมุง ูฝนเพื่อวัน าเร็จ

0

33,309

29,040

40,000

-100 %

0

โครงการมุง ูฝนเพื่อวัน าเร็จ

0

0

0

0

100 %

40,000

20,240

0

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนการจัดการเรียนการ อน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

0

110,500

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

0

0

100 %

599,750

โครงการมุง ูฝนเพื่อวัน าเร็จประจาปี
2560
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนในการจัดการศึกษา
า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

20,500

0

0 %

0

50,000

0

0

0

0 %

0

153,540

218,509

289,946

120,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

0

100 %

20,000

คาอา ารเ ริม (นม)

0

0

0

0

100 %

546,117

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

566,117

รวมงบดาเนินงาน

171,540

235,509

310,396

154,600

1,320,467

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

840,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

840,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

633,480

720,843

924,786

700,480

2,735,627

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแ งชาติประจาปี
2560
รวมค่าใช้สอย

719,750

ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
โครงการอุด นุนอา ารกลางวันเด็กนัก
เรียนใน ังกัด พฐ.(เด็กประถมศึกษา)

100 %

840,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการทัศนะศึกษาแ ลงเรียนรู้ ูโลก
กว้างของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตาบลทราย
ขาว

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

0

599,750

-100 %

0

โครงการอา ารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174,240

195,580

182,940

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

174,240

195,580

182,940

599,750

219,741.04

230,365.2

227,388.46

555,698

รวมค่าวัสดุ

219,741.04

230,365.2

227,388.46

555,698

0

รวมงบดาเนินงาน

393,981.04

425,945.2

410,328.46

1,155,448

30,000

30,000

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

824,000

816,000

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการ

0

0

0

860,000

-100 %

0

เงินอุด นุนอา ารกลางวันเด็กประถมศึกษา

0

0

809,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

824,000

816,000

809,000

860,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

824,000

816,000

809,000

860,000

0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,217,981.04

1,241,945.2

1,219,328.46

2,015,448

30,000

รวมแผนงานการศึกษา

1,851,461.04

1,962,788.2

2,144,114.46

2,715,928

2,765,627

โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก

0

0

2,200

20,000

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0

25,800

5,928

15,000

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคติดตอ เชน
โรคไข้เลือดออก ฯ

0

0

0

0

100 %

30,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง
พลอากาศเอก ญิง มเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี( า รับขับเคลื่อน)

0

0

0

0

100 %

21,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามปณิธาน ศา ตรจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0

0

9,900

0

0 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง
พลอากาศเอก ญิง มเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

11,000

-100 %

0

โครงการอุด นุน รืออบต.ดาเนินการเอง
า รับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

120,000

0

25,800

18,028

46,000

รวมค่าใช้สอย

201,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

9,000

10,000

9,810

55,000

-63.64 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

9,000

10,000

9,810

55,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

9,000

35,800

27,838

101,000

221,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

9,000

35,800

27,838

101,000

221,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

9,000

35,800

27,838

101,000

221,000

0

0

0

0

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

0

144,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

144,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

0

0

0

144,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

100 %

144,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ งเ ริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผู้ ูงอายุ คนพิการ ตรี เด็ก รือผู้ด้อย
โอกา

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ งเ ริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ูงอายุ คนพิการ ตรี เด็ก รือผู้ด้อย
โอกา

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริม วั ดิการ ังคม/เยี่ยมบ้าน
ดูแลและ งเ ริมคนยากไร้/ผู้ด้อยโอกา

0

0

0

0

100 %

35,000

20,000

29,698

27,842

18,130

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

20,000

29,698

27,842

28,130

65,000

รวมงบดาเนินงาน

20,000

29,698

27,842

28,130

65,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

20,000

29,698

27,842

28,130

65,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

20,000

29,698

27,842

28,130

209,000

โครงการ งเ ริม วั ดิการ ังคมเยี่ยม
บ้าน/ดูแลและ งเ ริมคนยากไร้/ผู้ด้อย
โอกา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

573,300

597,840

656,970

711,240

4.27 %

741,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

60,000

100,800

96,120

113,160

-14.74 %

96,480

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

7,283

216,274

287,040

1.77 %

292,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

2,713

80,586

98,800

-17.53 %

81,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

675,300

750,636

1,091,950

1,252,240

1,253,680

รวมงบบุคลากร

675,300

750,636

1,091,950

1,252,240

1,253,680

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

42,000

42,000

42,000

72,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

72,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

336,672.14

309,450

0

0

0 %

0

0

0

91,300

124,000

-3.23 %

120,000

16,549

24,052.9

34,136.41

80,000

-37.5 %

50,000

0

0

8,440

0

0 %

0

147,024

8,710

292,256

670,000

-77.61 %

150,000

500,245.14

342,212.9

426,132.41

874,000

18,839

1,130

16,615

25,000

0 %

25,000

146,308

158,000

141,642

170,000

0 %

170,000

95,555

126,339

129,589

141,254

-0.89 %

140,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

14,530

2,980

9,190

10,000

0 %

10,000

275,232

288,449

297,036

356,254

0

0

0

12,000

0

0

0

12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คา ารวจรังวัดแนวเขตพื้นที่ าธารณ
ประโยชน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

320,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

355,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

0 %

12,000
12,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

817,477.14

672,661.9

765,168.41

1,314,254

759,000

52,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก4ลิ้นชัก 1 ตู้

7,900

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บานจานวน 1
ตู้

5,500

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก ารแบบฟอรม จานวน
1 ตู้

4,300

0

0

0

0 %

0

10,000

0

0

0

0 %

0

0

5,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

0

6,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องเชื่อม

0

11,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม

0

12,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อปมน้าซับเมอร

0

25,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อ วานไร้ าย

0

6,500

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด18,000บีทียู
เครื่องละ26,000.-บาท 2 เครื่อง

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อน 2 ตู้ๆ
ละ6,000.-บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องวัดแรงดันกระแ ไฟฟ้า
ครุภัณฑโรงงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑ ารวจ
ล้อวัดระยะทาง

0

0

0

13,000

-100 %

0

22,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก

0

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด
LED

0

53,000

0

0

0 %

0

2,800

5,000

0

2,500

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

104,500

124,000

0

37,500

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ายบ้านครูน้อย- ะพานต้น ว้า มูที่
2

0

0

420,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมฝาปิด าย น้า รพ. ต.ทราย
ขาว มูที่ 5

0

0

455,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก าย
บ้านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง) มูที่ 4

0

0

30,000

0

0 %

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร pc จานวน 1
เครื่อง

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:50

น้า : 24/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก
ายวาริด-บัง ลอ มูที่ 4

0

0

80,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายโกดัง-บ้านตก มูที่ 1

0

0

316,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเคียนฟ้าผา มูที่ 3

0

0

432,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายทุงนา มูที่ 1

0

0

95,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านบังซิ มูที่ 4

0

0

125,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายปอเนาะเกา-ช้างไ ้ตก มูที่ 6

0

0

406,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก ายข้างบ้าน
นายซี มูที่ 4

0

0

136,000

0

0 %

0

โครงการขุดลอกวัชพืชภายในตาบลทราย
ขาว

0

0

492,000

0

0 %

0

โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ม่ที่ 2
ายป่าเรียน

0

142,000

0

0

0 %

0

โครงการวางทอประปา PVC มูที่ 6 าย
ปลายทุง

0

58,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

200,000

2,987,000

0

0

รวมงบลงทุน

104,500

324,000

2,987,000

37,500

22,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,597,277.14

1,747,297.9

4,844,118.41

2,603,994

2,034,680

420,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ายลา
ดินเ นียว-นาบง มู 5

591,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้า ายกลางบ้าน
มูที่ 1

0

165,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก าย นาออก-นาใต้ มูที่ 2

0

175,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล๊อก าย
บ้านพี่เนียร-พี่วร มู 3

75,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายโกดัง-บ้านตก มูที่ 1

0

196,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านตลิ่ง- ะพานยาว มูที่ 4

0

224,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายปอเนาะเกา-ช้างไ ้ตก มูที่ 6

0

279,500

0

0

0 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประ งค
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย วนต้นเคียน-ชองเรือ มูที่ 5

0

280,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย วนต้นเคียน- ินดาน มูที่ 3

0

280,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายกลางทุง-โกดังบังเดช

690,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายทางเข้าป่าช้า มู 2

497,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านตลิ่ง- ะพานยาว มู 4

212,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายวฃ วนต้นเคียน มู 3

329,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลูกรัง าย นาออก
มูที่ 2

0

267,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างระบบประปา มูบ้าน
ปอเนาะเกา มู 6

446,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างเ าธง ูง 12 เมตร

60,000

0

0

0

0 %

0

209,000

0

0

0

0 %

0

28,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้าง อถังเก็บน้าประปา มู
บ้าน ลาอานใต้ มู 6
โครงการติดตั้งประตูเ ล็กบานเลื่อน ประตู
รั้ว านักงาน อบต.

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:50

น้า : 27/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการติดตั้งรางระบายน้า แตนเล และ
รางน้า PVC อาคารอเนกประ งค

42,000

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 6

0

174,000

0

0

0 %

0

คาชดเชยคางานกอ ร้างตาม ัญญา แบบ
ปรับราคาได้ (k)

0

0

0

0

100 %

20,000

คาชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได้(k)

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ายบ้านครูน้อย- ะพานต้น ว้า มูที่
2

0

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ายบ้านออก มูที่ 1

0

0

0

571,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก ายลา ยัง มูที่ 6

0

0

0

0

100 %

60,000

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก าย น้า รพ. ต.ทรายขาว มูที่ 5

0

0

0

675,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก าย
ภายใน มูบ้าน มูที่ 4

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก และ
คูระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ายภายใน
มูบ้าน มูที่ 4

0

0

0

0

100 %

66,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:50

น้า : 28/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก าย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ มัด มูที่ 4

0

0

0

0

100 %

40,000

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าอิฐบล็อก าย
ภายใน มูบ้าน มูที่ 4

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายโกดัง-กลางทุง มูที่ 1

0

0

0

0

100 %

304,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายทุงแกนแตก มูที่ 6

0

0

0

0

100 %

257,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย วนเคียน มูที่ 3

0

0

0

0

100 %

365,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย วนต้นเคียน มูที่ 3

0

0

0

466,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย ลังบ้านกานัน-ทุงเ นือ มูที่ 4

0

0

0

158,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างทางข้ามน้าล้น าย วนใน
มูที่ 6

0

0

0

75,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างฝาคูระบายน้า คอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ายภายใน มูบ้าน มูที่ 4

0

0

0

0

100 %

7,000

โครงการกอ ร้างฝาคูระบายน้า ายภายใน
มูบ้าน มูที่ 4

0

0

0

56,000

-100 %

0

โครงการซอมแซมประปา มูบ้าน บ้านจอม
แ ลม มูที่ 2

0

0

0

0

100 %

370,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท ติก
คอนกรีต ายกลางบ้าน มูที่ 5

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2564

0

0

0

0

755,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,599,000

2,040,500

0

2,381,000

2,264,000

รวมงบลงทุน

3,599,000

2,040,500

0

2,381,000

2,264,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,599,000

2,040,500

0

2,381,000

2,264,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,196,277.14

3,787,797.9

4,844,118.41

4,984,994

4,298,680

โครงการ อปท.รวมใจบารุงรักษาแ ลงน้า
ศักดิ ิทธิฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0

0

0

0

100 %

80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มเด็จ
พระเจ้าอยู ัวม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ุทิดา พัชร
ุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0

0

0

0

100 %

20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:51

น้า : 30/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทา
งานในชวงปิดภาคเรียน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
เพิ่มประ ิทธิภาพการมี วนรวมของชุมชน
า รับผู้นาชุมชน รือตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่ตาบลทรายขาว

0

0

0

0

100 %

250,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

410,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

410,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

410,000

211,900

18,244

0

0

0 %

0

0

0

0

150,000

-100 %

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ อปท.รวมใจบารุงรักษา แ ลงน้า
ศักดิ ิทธิฯในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มเด็จ
พระเจ้าอยู ัวม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0

19,100

0

20,000

-100 %

0

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ุทิดา พัชร
ุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการจัดทาตลาดนัดชุมชน

0

0

49,456

0

0 %

0

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทนในงานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท มเด็จ
พระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ม ิตลาธิ
เ่บศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ยามินทรา
ธิราช บรมนาถบิตร

0

82,959

0

0

0 %

0

28,600

27,800

28,800

0

0 %

0

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพในการบริ าร
งาน อบต.และศึกษาดูงาน นวยงานอื่น
ของบุคลากรในอบต.

0

280,346

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุม ตรี รือกลุมตางๆในตาบล
ทรายขาว รืออุด นุนกลุมตางๆในตาบล
ทรายขาว

0

0

0

0

100 %

80,000

โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/นักศึกษาทา
งานชวงปิดภาคเรียน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดเวที
ประชาคม มูบ้าน/ตาบล รือ จัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต.

0

2,576

9,750

0

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดเวที
ประชาคม มูบ้าน/ตาบล รือจัดบริการ
เคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.พบประชาชน/อบ
ต.เคลื่อนที่)

0

0

0

0

100 %

20,000

9,500

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการอบรมกลุมอาชีพและพัฒนากลุม
ตรี อยต.ทรายขาว

29,976

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมบาบัดฟนฟูผู้ติดยาเ พติด

97,500

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปญ ายาเ พติด

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

377,476

431,025

88,006

180,000

135,000

รวมงบดาเนินงาน

377,476

431,025

88,006

180,000

135,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

377,476

431,025

88,006

180,000

135,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

377,476

431,025

88,006

180,000

545,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนจัดเวที
ประชาคม/ตาบลและ อบต. ัญจร
โครงการ านฝนวัยใ ครอบครัวอบอุน
ชุมชนนาอยู

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:51

น้า : 33/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬา อบต.ต้านยาเ พติด

199,984

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดแขงขันกีฬาตาบลทรายขาวต้าน
ยาเ พติด

0

199,929

199,910

0

0 %

0

โครงการจัดแขงขันกีฬาตาบลทรายขาวต้าน
ยาเ พติด

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬากับ นวยงานอื่น

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยว

0

0

16,857

0

0 %

0

199,984

199,929

216,767

0

39,996

29,986

29,986

30,000

รวมค่าวัสดุ

39,996

29,986

29,986

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

239,980

229,915

246,753

30,000

250,000

รวมค่าใช้สอย

220,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ

0

0

20,000

1,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

20,000

1,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

20,000

1,000

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

239,980

229,915

266,753

31,000

250,000

โคตรงการจัดงานเมาลิด ัมพันธตาบลทราย
ขาว

50,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระ-งานโอทอ
ป

100,460

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมงานชักพระและงาน
เทศกาล นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ(โอท็อป)

0

119,400

100,000

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอ

49,825

49,975

49,950

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอ
มฏอน

59,985

69,990

69,936

0

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้ ูงอายุ รือรดน้า
ดา ัวผู้ ูงอายุ

0

50,000

49,926

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรม ืบ านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของศูนยวัฒนธรรมตาบล
ทรายขาว

0

19,950

14,576

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และ
งานม กรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปตตานี

0

0

0

0

100 %

70,000

49,700

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานเมาลิดกลางตาบลทรายขาว

0

50,000

50,000

0

0 %

0

โครงการประเพณีกวนอาซูรอตาบลทราย
ขาว

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการประเพณีชักพระและงานเทศกาล
นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ

0

0

0

90,000

-100 %

0

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0

0

0

0

100 %

60,000

โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอม
ฎอน

0

0

0

70,000

-100 %

0

โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขาและ รง
น้าพระครูศรีรัตนากร(พอทวด ีแก้ว)

0

0

0

0

100 %

80,000

60,401

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีรดน้าดา ัวผู้ ูง
อายุ

โครงการ งเ ริมจริยธรรมและเพิ่มศักยภาพ
ผู้นาศา นา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริมจริยธรรม รือพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นาศา นา,ผู้นาชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน

0

0

0

0

100 %

70,000

โครงการ งเ ริมประเพณีทาง พุทธศา นา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการ งเ ริมประเพณีทางพุทธศา นา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

0

0

14,626

15,000

-100 %

0

โครงการ รงน้าพระครูศรีรัตนากร(พอทาน
ีแก้ว)

79,800

79,850

79,912

0

0 %

0

โครงการ รงน้าพระพุทธรูป บูรพาจารยวัด
ทรายขาว และรดน้าขอพรผู้ ูงอายุตาบล
ทรายขาว

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการ ืบ านงานประเพณีลอยกระทง
ตาบลทรายขาว

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ ืบ านวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด
กิจกรรมของศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชตาบล
ทรายขาว

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการ ืบ านวัฒนาธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น(ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช)

146,002

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธ
ศา นา รือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศา นา

0

0

0

0

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน

0

30,000

29,916

0

0 %

0

29,990

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตาม ลักคา
อนของศา นาอิ ลาม

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ตาม ลักคา
อนของศา นาอิ ลาม

0

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

626,163

469,165

458,842

225,000

510,000

รวมงบดาเนินงาน

626,163

469,165

458,842

225,000

510,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

626,163

469,165

458,842

225,000

510,000

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ งเ ริมศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการทองเที่ยว รือพัฒนาแ ลงทอง
เที่ยวภายในตาบล

0

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

0

0

0

30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

866,143

699,080

725,595

256,000

790,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการรณรงคและประชา ัมพันธเพื่อ
ร้างจิต านึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม รือโครงการ อบ
ต.นาอยูรักษ ิ่งแวดล้อม

0

0

17,596

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

17,596

0

20,000

8,765

9,942

20,000

รวมค่าวัสดุ

20,000

8,765

9,942

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

20,000

8,765

27,538

20,000

20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

20,000

8,765

27,538

20,000

20,000

0 %

0
0

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเยาวชนประชาชนเครื่อข่ายพิทักษ
ป่าและ ิ่งแวดล้อม

19,246

0

0

0

0 %

0

โครงการรณรงคและประชา ัมพันธเพื่อ
ร้างจิต านึกใ ้อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

0

0

0

0

100 %

25,000

โครงการอนุรักษป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ รือกิจกรรมเครือขายพิทักษป่าและ
ิ่งแวดล้อม

0

6,523

0

0

0 %

0

โครงการอนุรักษป่าชุมชน วนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติ รือเครือขายพิทักษป่าและ ิ่ง
แวดล้อม

0

0

0

0

100 %

15,000

วันที่พิมพ : 31/8/2563 13:37:51

น้า : 41/42

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราชกุมารี

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดาริ( มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี)

0

79,333

16,280

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

19,246

85,856

16,280

0

90,000

รวมงบดาเนินงาน

19,246

85,856

16,280

0

90,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

19,246

85,856

16,280

0

90,000

รวมแผนงานการเกษตร

39,246

94,621

43,818

20,000

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

56,604

50,892

79,272

79,944

1.86 %

81,434

0

0

1,830

5,309

-37.84 %

3,300

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

6,302,200

6,445,600

6,745,700

7,846,800

6.03 %

8,319,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,046,400

1,155,200

1,258,400

1,843,200

21.16 %

2,233,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

6,000

6,000

9,500

18,000

33.33 %

24,000

499,220.6

826,000

312,593

827,870

-51.69 %

399,967

100,000

100,000

0

0

0 %

0

0

0

100,000

100,000

0 %

100,000

128,252

130,430

132,915

154,405

-0.73 %

153,272

รวมงบกลาง

8,138,676.6

8,714,122

8,640,210

10,875,528

11,314,773

รวมงบกลาง

8,138,676.6

8,714,122

8,640,210

10,875,528

11,314,773

รวมงบกลาง

8,138,676.6

8,714,122

8,640,210

10,875,528

11,314,773

รวมแผนงานงบกลาง

8,138,676.6

8,714,122

8,640,210

10,875,528

11,314,773

รวมทุกแผนงาน

25,621,208.38

25,472,151.96

27,604,231.37

32,009,000

33,844,200

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
รายจายตามข้อผูกพัน
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว
อา ภอ โ โพธิ จัง วัดปตตานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,844,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,612,980 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,138,880 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาทตอ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 244,800 บาท และ งิน าตอบแทนราย ดือนรอง
นาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220
บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

น้า : 2/78
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย อง ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาทตอ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนประจา
ตาแ นงรองนาย อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ
ละ 880 บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาทตอ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท และ งิน าตอบแทนพิ ศษรองนาย
อง ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 880 บาทตอ
ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาทตอ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

จานวน

86,400 บาท
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งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนราย ดือนประธาน ภาอง าร
บริ าร วนตาบล 11,220 บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 134,640 บาท งิน าตอบแทนราย ดือนรองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล 9,180 บาทตอ ดือน จานวน 12
ดือน ป็น งิน 110,160 บาท งิน าตอบแทนราย ดือน มาชิ
ภาอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 10 อัตราๆ ละ 7,200
บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 864,000 บาท งิน า
ตอบแทนราย ดือน ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล 7,200 บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน าตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล ล าน ารนาย อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร
ภาอง ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบลประจาป จานวน 9 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ดังนี้
(1)ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ตาแ นง
(2)รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 ตาแ นง
(3) ัว น้า านั ปลัด จานวน 1 ตาแ นง
(4)นั วิ ราะ นโยบายและแผน จานวน 1 ตาแ นง
(5)นั ทรัพยา รบ ล จานวน 1 ตาแ นง
(6)นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 ตาแ นง
(7)นั พัฒนาชมชน จานวน 1 ตาแ นง

จานวน

1,195,200 บาท

รวม

5,258,960 บาท

จานวน

3,388,640 บาท
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(8) จ้าพนั งาน าธารณ จานวน 1 ตาแ นง
(9) จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติและประ าศดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถนายน 2560
3)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช ารและพนั งาน วนท้องถิ่น
4)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
6)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
7)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บ ล ององ ารบริ าร วนตาบล( พิ่ม ติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนา ม 2559
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

396,240 บาท
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- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล ชน
- งิน าตอบแทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ระดับ
ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท
- งิน วั ดิ าร งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนท้องถิ่น
- งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ้รบ(พ ร.) จานวน 42,240 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้ จานวน 270,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระ บียบ านั นาย รัฐมนตรีวาด้วยบา น็จ วามชอบ าทด
แทน และ ารชวย ลือ จ้า น้าที่ และประชาชนผ้ปฏิบัติ
ราช าร รือชวย ลือราช าร นื่องจา ารป้อง ัน
อธิปไตย และ ารรั ษา วาม งบ รียบร้อย องประ ทศ พ.ศ
.2521
4)ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
5)ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ ารใ ้
้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ือ านั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
มภาพันธ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า
ตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ ้าราช าร รือ
พนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจาตาแ นง)
6)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558
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งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนตาบล ดังนี้
1)ปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
2)รองปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
3) ัว น้า านั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่องมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
4)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและ
วิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2559 ลงวันที่ 18 มษายน 2559
5)ประ าศ .ถ. รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล
วนท้องถิ่น(ฉบับที1่ 0)ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2558

จานวน

168,000 บาท
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

957,600 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนและ งินปรับปรง าตอบแทนพนั งาน
จ้าง 8 อัตรา จานวน 12 ดือน ดังนี้
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนและ งินปรับปรงพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ 3 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 417,600 บาท ดังนี้
1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร) จานวน 2
ตาแ นง
2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ(ผ้ดแล ด็ (ทั ษะ)) จานวน 1
ตาแ นง
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 5
อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 540,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยวพนั งานจ้าง ลงวันที่ 1
ร ฎา ม 2547 และฉบับแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

348,480 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งาน
จ้าง จานวน 12 ดือน ป็น งิน 108,480 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้จานวน 240,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และประ าศ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

3,369,000 บาท

รวม

312,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน
- งินรางวัลประจาป า รับ ้าราช าร ล จ้าง และพนั งาน
จ้าง ตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง
า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งือนไ และวิธี าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558
- าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม าร ารบริ าร ัญญาและ าร
ตรวจรับพั ด ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560/ นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
ันยายน 2561 จานวน 30,000 บาท
- าป่วย ารชด ชยงาน รือ วลาที่ ียไป องอา า มั รป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ
าใช้จายใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จานวน 30,000 บาท
- าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง
วนท้องถิ่นอื่นตามระ บียบ รือ ฏ มาย า นด
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง
ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยด
ราช าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
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า ชาบ้าน

จานวน

192,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน าผอนชาระ งิน ้ พื่อ
ร้างบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบลซึ่งมี ิทธิได้รับตามระ บียบ
า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

2,109,000 บาท
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ อง นวย
งาน ชน าจัดทาวาร าร า ย็บ ลม รือ ้าป นัง ือ า ชา
ทรัพย ิน า บี้ยประ ันภัย าลงทะ บียนอบรม า ชาที่ทิ้ง
ยะ า ชา รื่องถาย อ าร ฯลฯ
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ชา
ทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ า
ติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจ้าง อ ชน
ดา นินงาน องอปท. าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร าใชจายใน าร
จัดทา ว็บไซต าใช้จายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใช้ในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร าจัด ิ่งปฏิ ล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนท้องถิ่น าบริ ารใน าร าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าใช้จายใน าร ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่น
ใดที่ ี่ยว ับ าร ชา ฯลฯ
- พื่อ ป็น าใช้จายใน าร ารวจและประ มิน วามพึงพอใจ องผ้
รับบริ าร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
ลงวันที่ 29 มษายน 2548

จานวน

1,309,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อ ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1. าใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานวงศ งานรัฐพิธี รือพระราชพิธีตางๆ
2. าใชจายใน ารจัดประชมราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นและใ ้ มาย วามรวมถึง ารประชมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน รณีที่มี าร
ประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าดอ ไม้ต แตง
ถานที่ประชม าใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น ป็นต้น
3. าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร า รับ รณี นวยงานอื่น
รือบ ลภายนอ ้าดงาน รือ ยี่ยมชมอง รป รอง วนท้อง
ถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลง าว
อง อง รป รอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่ง องบริจา ใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น
4. าใช้จายในพิธีทางศา นา
5. าใช้จายในพิธี ปดอา ารตางๆ รือวัน า ัญตาง องชาติ
6. าใช้จายจัดงาน ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย รือ า ั่ง อง
อา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอานาจ น้าที่
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

จานวน

50,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าผานทางดวนพิ ศษ าบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร า รับรถยนต ององ รป รอง วนท้องถิ่นตาม
ระ บียบวาด้วยรถราช าร ซึ่งอง รป รอง วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจา รือได้รับ วาม
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รืออง ารระ วางประ ทศ
และ ึ้นทะ บียน ป็น รภัณฑ ององ รป รอง วนท้องถิ่น า
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง รือ
บ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร
พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

โ รง ารจัด าร ลือ ตั้ง/ รณี รบวาระ/ ลือ ตั้งซอม ผ้บริ ารท้อง จานวน
ถิ่น มาชิ ภาท้องถิ่น
- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง/ ลือ ตั้งซอม/ผ้
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ตามตาแ นงที่วาง
รือ มดวาระ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5)ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 211 ลาดับที่ 7
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ

น้า : 14/78

500,000 บาท

150,000 บาท

น้า : 15/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

ค่าวัสดุ

รวม

575,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด านั
งาน ชน นัง ือ ระดาษ ปา า มึ ดิน อ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

5,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ฟว ปลั๊ ไฟฟ้า ็ม ัด
รัด ายไฟฟ้า วิตซไฟ ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า บร อร ลาโพง ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

น้า : 16/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัว ชน ระดาษทิชช ไม้
วาด ผงซั ฟอ บ แปลง ัดพื้น น้ายาล้าง ้องน้า น้ายาล้าง
จาน น้ายา ช็ด ระจ ที่ตั ยะ ถัง ยะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดยานพา นะและ น ง
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดยานพา นะและ น ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ ยางใน พลา ายไมล น็อต ตลับล ปน ัว ทียน ม้อน้ารถ
ยนต รวยจราจร รื่องประจารถ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

น้า : 17/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

220,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน รื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็น าวั ด ผยแพรและโฆษณา ชน ระดาษ ียน
โป ตอร พ ันและ ี ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

น้า : 18/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ ้อมล ทป
บันทึ ้อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ มึ พิมพ ระดาษ
ตอ นื่อง แผนวีซีดี/ซีดี ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า านั งาน อบต.ทราย าว และที่อยใน วาม
ดแลรับผิดชอบ อง อบต.
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จานวน

40,000 บาท

รวม

373,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

น้า : 19/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

าน้าประปา าน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าน้าประปา าน้าบาดาล อง านั งาน อบต. และ
ที่อยใน วามรับผิดชอบ อง านั งาน อบต.
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าโทรศัพท อง านั งาน อบต.
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าบริ ารไปรษณีย
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าไปรษณียใน าร ง นัง ือติดตอราช าร ซื้อดวง
ตราไปรษณียยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ ารโทร มนา ม ชน า ชาใช้ ายอิน ตอร
น็ต วาม ร็ว ง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

88,000 บาท

รวม

105,100 บาท

รวม

105,100 บาท

จานวน

17,500 บาท

รภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 5 ตัวๆละ 3,500
บาท โดย ืบรา าจา ท้องตลาด
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 27 ลาดับที่ 2
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จัดซื้อ รื่องปรับอา าศ
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบตั้งพื้น รือแบบ
แ วนจานวน 1 รื่อง ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง
านั งานงบประมาณ า นดโดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) นาดที่ า นด ป็น นาดไมน้อย วา 18,000 บีทีย
2)รา าที่ า นด ป็นรา ารวม าติดตั้ง
3)ได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม และฉลา
ประ ยัดไฟ บอร 5
4) ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ า ร็จรปทั้งชด
5)มี วาม นวง วลาทางาน อง อม พร ซอร
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 2
น้าที่ 27 ลาดับที่ 1

จานวน

28,600 บาท
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จัดซื้อโตะทางาน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัวๆละ 5,000
บาท โดย ืบรา าจา ท้องตลาด
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้าที่ 27 ลาดับที่ 3
รภัณฑงานบ้านงาน รัว
ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าจานวน 1 ถัง นาดจน้า
ได้ไมน้อย วา 20 ลิตร ตัวถังทาจา ตน ล ามารถปรับ
อณ ภมิได้ โดย ืบรา าจา ท้องตลาด
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้าที่ 27 ลาดับที่ 4
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รภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน จานวน 2 รื่องๆละ 17,000 บาท (รายละ อียดตาม ณฑ
รา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรตาม ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม า นด ณ ปปจจบัน)
โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ประ อบด้วย
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 217
ลาดับที่ 11

จานวน

34,000 บาท
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จัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า
- พื่อจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 2 รื่องๆละ 2,500
บาท (รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอรตาม ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
า นด ณ ปปจจบัน) โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 217
ลาดับที่ 10
งานบริหารงานคลัง

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,795,140 บาท
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล ประจาป จานวน 4 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบล ดังนี้
1)ผ้อานวย าร อง ลัง จานวน 1 ตาแ นง
2) จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 ตาแ นง
3) จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 ตาแ นง
4) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถนายน 2560
3)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช ารและพนั งาน วนท้องถิ่น
4)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
6)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
7)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บ ล ององ ารบริ าร วนตาบล( พิ่ม ติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนา ม 2559

รวม

1,996,140 บาท

รวม

1,996,140 บาท

จานวน

1,366,560 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล ชน
- งิน วั ดิ าร งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนท้องถิ่น
- งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ้รบ(พ ร.) จานวน 27,360 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้ จานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระ บียบ านั นาย รัฐมนตรีวาด้วยบา น็จ วามชอบ าทด
แทน และ ารชวย ลือ จ้า น้าที่ และประชาชนผ้ปฏิบัติ
ราช าร รือชวย ลือราช าร นื่องจา ารป้อง ัน
อธิปไตย และ ารรั ษา วาม งบ รียบร้อย องประ ทศ พ.ศ
.2521
4)ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558

จานวน

147,360 บาท

น้า : 27/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:49

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผ้อานวย าร อง ลัง ตาม รอบ
อัตรา าลัง ายงานผ้บริ ารในแผนอัตรา าลัง ามปจานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและประ าศ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและ
วิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 มษายน 2559
4)ประ าศ .ถ. รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล
วนท้องถิ่น(ฉบับที1่ 0)ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2558
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

378,960 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนและ งินปรับปรง าตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ 2 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 378,960
บาท ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและ
บัญชี) จานวน 1 ตาแ นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้) จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยวพนั งานจ้าง ลงวันที่ 1
ร ฎา ม 2547 และฉบับแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งาน
จ้าง จานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,260 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้จานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน
- งินรางวัลประจาป า รับ ้าราช าร ล จ้าง และพนั งาน
จ้าง ตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง
า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งือนไ และวิธี าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558
- าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม าร ารบริ าร ัญญาและ าร
ตรวจรับพั ด ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560/ นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
ันยายน 2561 จานวน 20,000 บาท
- าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง
วนท้องถิ่นอื่นตามระ บียบ รือ ฏ มาย า นด

จานวน

61,260 บาท

รวม

739,000 บาท

รวม

204,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่
นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบ้าน
จานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน และ าผอนชาระ งิน ้ พื่อ
ร้างบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบลซึ่งมี ิทธิได้รับตามระ บียบ
า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตาบล
ตาม ิทธิที่ วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

395,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ อง นวย
งาน ชน าจัดทาวาร าร า ย็บ ลม รือ ้าป นัง ือ า ชา
ทรัพย ิน า บี้ยประ ันภัย าลงทะ บียนอบรม า ชาที่ทิ้ง
ยะ า ชา รื่องถาย อ าร ฯลฯ
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ชา
ทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ า
ติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจ้าง อ ชน
ดา นินงาน องอปท. าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร าใชจายใน าร
จัดทา ว็บไซต าใช้จายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใช้ในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร าจัด ิ่งปฏิ ล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนท้องถิ่น าบริ ารใน าร าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าใช้จายใน าร ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่น
ใดที่ ี่ยว ับ าร ชา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
ลงวันที่ 29 มษายน 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าผานทางดวนพิ ศษ าบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร า รับรถยนต ององ รป รอง วนท้องถิ่นตาม
ระ บียบวาด้วยรถราช าร ซึ่งอง รป รอง วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจา รือได้รับ วาม
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รืออง ารระ วางประ ทศ
และ ึ้นทะ บียน ป็น รภัณฑ ององ รป รอง วนท้องถิ่น า
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง รือ
บ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร
พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จานวน

100,000 บาท
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โ รง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดทาแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน ชน าวั ด อป รณที่ใช้ใน ารจัดทาแผน
แมบทและ ัดลอ ้อมลที่ดิน าร ารวจ ้อมลภา นาม าวั ด
อป รณและแบบพิมพตางๆที่ใช้ใน ารจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 210 ลาดับที่ 3
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ

รวม

140,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด านั งาน
ชน นัง ือ ระดาษ ปา า มึ ดิน อ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ ้อมล ทป
บันทึ ้อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ มึ พิมพ ระดาษ
ตอ นื่อง แผนวีซีดี/ซีดี ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ้าอี้ านั งาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 6 ตัวๆละ 3,500
บาท โดย ืบรา าจา ท้องตลาด
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้าที่ 27 ลาดับที่ 5
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รภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน จานวน 2 รื่องๆละ 17,000 บาท (รายละ อียดตาม ณฑ
รา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรตาม ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม า นด ณ ปปจจบัน)
โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ประ อบด้วย
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 219
ลาดับที่ 30

จานวน

34,000 บาท
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จัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า
- พื่อจัดซื้อ รื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 2 รื่องๆละ 2,500
บาท (รายละ อียดตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
รภัณฑ อมพิว ตอรตาม ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม
า นด ณ ปปจจบัน) โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 219
ลาดับที่ 31

จานวน

5,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

62,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้ บื้องต้น ี่ยว ับ ารป้อง นั ภัย/ภัยพิบัติ จานวน
ทางธรรมชาติใ ้ ับผ้นาชมชนตาบลทราย าว/อา า มั รป้อง ันภัย
พล รือน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรมใ ้ วามร้
บื้องต้น ี่ยว ับ ารป้อง ันภัย/ภัยพิบัติ/และดา นิน ารศนย อป
พร. องอบต.ทราย าว ชน าอา าร ลางวันพร้อม รื่องดื่ม า
อา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 181 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็น าวั ดดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง น้ายา รื่องดับ
พลิงประ ภทตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารอด นนโ รง าร นับ นน ารดา นินงานศนยปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชนอา ภอโ โพธิ จัง วัดปตตานี
- พื่อจาย ป็น งินอด นนโ รง าร นับ นน ารดา นินงาน อง
ศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนอา ภอ
โ โพธิ จัง วัดปตตานี
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 182 ลาดับที่ 6
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนน ชน าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน พระราชบัญญัติ
า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 181 ลาดับที่ 4
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โ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ าร จิตอา าภัยพิบัติ รือ ลั
ตรทบทวน

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,735,627 บาท

รวม

575,160 บาท

รวม

575,160 บาท

จานวน

515,160 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ
าร จิตอา าภัยพิบัติ รือ ลั ตรทบทวน ชน าอา าร ลาง
วันพร้อม รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า ัมนา ณ
วิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 พิ่ม
ติม รั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ ับพนั งาน วน
ตาบล ตาแ นง ร จานวน 2 น ตาม รอบอัตรา าลังในแผน
อัตรา าลัง ามป พร้อมปรับปรง ลือน งิน ดือนประจาป
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร ลื่อน งิน ดือนพนั งาน รและ
บ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2562
4)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัดปตตานี( .อบ
ต.จัง วัดปตตานี) รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ าร ลื่อน
งิน ดือนพนั งาน รและบ ลา รทาง ารศึ ษาอง ารบริ าร
วนตาบล พ.ศ.2562
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล ชน
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้ จานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วน
ตาบล ตาแ นง ร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

60,000 บาท

รวม

1,320,467 บาท

รวม

34,600 บาท

จานวน

34,600 บาท

รวม

719,750 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน าป้ายโ รง าร า องรางวัล า ชา ต็นท าอา าร
ลางวันพร้อม รื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 174 ลาดับที่ 21
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โ รง ารมง ฝน พื่อวัน า ร็จ

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารมง ฝน พื่อวัน
า ร็จ ชน าต แตง ถานที่ าป้ายโ รง าร า องรางวัล า
อา ารพร้อม รื่องดื่ม า ชา รื่อง ียงฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รือระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ
อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 171 ลาดับที่ 12
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

599,750 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นับ นน าใช้จาย
ารบริ าร ถานศึ ษา ชน า ื่อ าร รียน าร อน ชิง ัญลั ษณ
อง วาม ป็นชาติ จานวน 20,000 บาท าใช้จายใน ารจัด าร
ศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 84,750 บาท าจัด าร
รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว) จานวน 127,500
บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 2 ศนย
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ วนลังงา จานวน งิน 269,500 บาท จัด
รรใ ้ ด็ จานวน 55 นๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทราย าว จานวน งิน 98,000 บาท จัด รร
ใ ้ ด็ จานวน 20 นๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน ตามพระราชบัญญัติ
า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 174 ลาดับที่ 22
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ค่าวัสดุ

รวม

566,117 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดงานบ้านงาน รัว ชน ระดาษทิชช ไม้
วาด ผงซั ฟอ บ แปลง ัดพื้น น้ายาล้าง ้องน้า น้ายาล้าง
จาน น้ายา ช็ด ระจ ที่ตั ยะ ถัง ยะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
าอา าร ริม (นม)
จานวน

546,117 บาท

วั ดงานบ้านงาน รัว

- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม(นม) ดังนี้
1. าจัดซื้ออา าร ริมนม า รับ ด็ ประถมศึ ษา จานวน 2
โรง รียน ือโรง รียนวัดทราย าว ับโรง รียนบ้าน วนลัง
งา จานวน 260 วัน จานวน 210 นๆละ 7.37
บาท/ น/วัน ป็น งิน 402,402 บาท
2. าจัดซื้ออา าร ริมนม า รับ ด็ นั รียน องศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 260 วัน จานวน 2 ศนย ือ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทราย
าว ับศนยพัฒนา ด็ ล็ วนลังงา จานวน 260 วัน จานวน 75
นๆละ7.37 บาท/ น/วัน ป็น งิน 143,715 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 171
ลาดับที่ 11
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งบเงินอุดหนุน

รวม

840,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

840,000 บาท

จานวน

840,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
โ รง ารอด นนอา าร ลางวัน ด็ นั รียนใน ัง ัด พฐ.( ด็
ประถมศึ ษา)
- พื่อจาย ป็น งินอด นน าอา าร ลางวัน ด็ ประถม
ศึ ษา จานวน 200 วัน ตั้งไว้ 840,000 บาท
1.โรง รียนบ้าน วนลังงา จานวน ด็ 150 นๆละ 20 บาท ป็น
งิน 600,000 บาท
2.โรง รียนวัดทราย าว จานวน ด็ 60 นๆละ 20 บาท ป็น
งิน 240,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอด นน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 173 ลาดับที่ 17
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารทัศนะศึ ษาแ ลง รียนร้ โล ว้าง องศนยพัฒนา ด็ ล็
ในตาบลทราย าว
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารทัศนะศึ ษาแ ลง
รียนร้ โล ว้าง องศนยพัฒนา ด็ ล็ ในตาบลทราย
าว ชน าอา าร ลางวันพร้อม รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า
ชา มารถทัวร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 173 ลาดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

221,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

221,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

201,000 บาท

โ รง ารรณรง ป้อง ันโร พิษ นั บ้า

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารรณรง ป้อง ันโร
พิษ นั บ้า ชน าป้ายโ รง าร าวั ซีนป้อง ันโร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 183 ลาดับที่ 4
โ รง ารรณรง และป้อง ันโร ติดตอ ชน โร ไ ้ ลือดออ ฯ

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารรณรง และป้อง ัน
โร ติดตอ(โร ไ ้ ลือดออ รือโร อื่นๆ ชน าป้าย
โ รง าร าน้ายาฆา ชื้อโร รือพา ะนาโร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 183 ลาดับที่ 1

น้า : 45/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ นั บ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร
ราช มารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี( า รับ ับ
ลื่อน)

จานวน

- พื่อ ับ ลื่อน ารดา นินงานโ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัย จา โร พิษ นั บ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล
อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้อง
นาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 186 ลาดับที่ 12
โ รง ารอด นน รืออบต.ดา นิน าร อง า รับ ารดา นินงานตาม จานวน
แนวทาง โ รง ารพระราชดาริด้าน าธารณ
- พื่อ ารดา นินงานโ รง ารพระราชดาริฯด้าน าธารณ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 185 ลาดับที่ 10

21,000 บาท

120,000 บาท

น้า : 46/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

144,000 บาท

รวม

144,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด ารแพทย รือวิทยาศา ตร ชน น้ายาฆา ชื้อ
โร วชภัณฑ มีภัณฑ น้ายาฆา ัตวและแมลงนาโร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อ นับ นน าป่วย าร า รับนั บริบาลท้องถิ่น จานวน 2
นๆ 6,000 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งินจานวน 144,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มั รบริบาล
ท้องถิ่น ององ รป รอง วนท้องถิ่นและ าร บิ จาย าใช้
จาย พ.ศ.2562
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ง ริม ารพัฒนา ณภาพชีวิตแ ผ้ งอาย นพิ าร ตรี
ด็ รือผ้ด้อยโอ า

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม ารพัฒนา
ณภาพชีวิตผ้ งอาย นพิ าร ตรี ด็ รือผ้ด้อย
โอ า ชน าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา ารพร้อม
รื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 188 ลาดับที่ 3
โ รง าร ง ริม วั ดิ าร ัง ม/ ยี่ยมบ้าน ดแลและ ง ริม นยา จานวน
ไร้/ผ้ด้อยโอ า
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม วั ดิ าร
ัง ม ยี่ยมบ้าน/ดแลและ ง ริม นยา ไร้/ผ้ด้อยโอ า ชน า
ป้ายโ รง าร าวั ดและอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
น้าที่ 188 ลาดับที่ 2

35,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตาบล ประจาป จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้
ับพนั งาน วนตาบล ดังนี้
(1) ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 ตาแ นง
(2) นายชางโยธา จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติและประ าศดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถนายน 2560
3)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ าร า นด ลั ณฑ าร
ลื่อน ั้น งิน ดือน ้าราช ารและพนั งาน วนท้องถิ่น
4)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
5)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
6)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถนายน 2561
7)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บ ล ององ ารบริ าร วนตาบล( พิ่ม ติม)พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที่ 8 มีนา ม 2559

รวม

2,034,680 บาท

รวม

1,253,680 บาท

รวม

1,253,680 บาท

จานวน

741,600 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งาน วนตาบล ชน
- งิน วั ดิ าร งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวพนั งาน วนท้องถิ่น
- งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ้รบ(พ ร.) จานวน 36,480 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้ จานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ระ บียบ านั นาย รัฐมนตรีวาด้วยบา น็จ วามชอบ าทด
แทน และ ารชวย ลือ จ้า น้าที่ และประชาชนผ้ปฏิบัติ
ราช าร รือชวย ลือราช าร นื่องจา ารป้อง ัน
อธิปไตย และ ารรั ษา วาม งบ รียบร้อย องประ ทศ พ.ศ
.2521
4)ระ บียบ ระทรวง าร ลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว อง ้าราช ารและล จ้างประจา อง วน
ราช าร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558

จานวน

96,480 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงผ้อานวย าร องชาง ตาม รอบ
อัตรา าลัง ายงานผ้บริ ารในแผนอัตรา าลัง ามปจานวน 12
ดือน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและประ าศ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย าร บิ จาย งิน าตอบแทน
นอ นือจา งิน ดือน ้าราช ารและล จ้างประจา วน
ราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประ าศลงวันที่ 3
ธันวา ม 2553
2) ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล รื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา ม 2559
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและ
วิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 18 มษายน 2559
4)ประ าศ .ถ. รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบ ล
วนท้องถิ่น(ฉบับที1่ 0)ลงวันที่ 22 ธันวา ม 2558
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

292,120 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนและ งินปรับปรง าตอบแทนพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ 2 อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 292,120
บาท ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ชวย จ้าพนั งาน
ธร าร) จานวน 1 ตาแ นง
(2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ชวยนายชางโยธา) จานวน 1
ตาแ นง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยวพนั งานจ้าง ลงวันที่ 1
ร ฎา ม 2547 และฉบับแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว า รับพนั งาน
จ้าง จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,480 บาท
- าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ จ้า น้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จัง วัดชายแดนใต้จานวน 60,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประ าศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร า รับ ารปฏิบัติงานประจา
านั งานในพื้นที่พิ ศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่อง ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบลได้รับ งิน พิ่ม าร รอง
ชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถนายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
อง ารบริ าร วนตาบลทราย าว ชน
- งินรางวัลประจาป า รับ ้าราช าร ล จ้าง และพนั งาน
จ้าง ตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบล รื่อง
า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งือนไ และวิธี าร
า นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน วนตาบล ล จ้าง และ
พนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2558
- าตอบแทนบ ล รือ ณะ รรม าร ารบริ าร ัญญาและ าร
ตรวจรับพั ด ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ าร
บริ ารพั ดภา รัฐ พ.ศ. 2560/ นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่
ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12
ันยายน 2561 จานวน 20,000 บาท
- าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง
วนท้องถิ่นอื่นตามระ บียบ รือ ฏ มาย า นด

จานวน

81,480 บาท

รวม

759,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ
น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบ้าน
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ชาบ้าน า ชาซื้อบ้าน าผอนชาระ งิน ้ พื่อ
ร้างบ้าน ใ ้แ พนั งาน วนตาบลซึ่งมี ิทธิได้รับตามระ บียบ
า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย

รวม

320,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ อง นวย
งาน ชน าจัดทาวาร าร า ย็บ ลม รือ ้าป นัง ือ า ชา
ทรัพย ิน า บี้ยประ ันภัย าลงทะ บียนอบรม า ชาที่ทิ้ง
ยะ า ชา รื่องถาย อ าร ฯลฯ
- พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ชา
ทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ า
ติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ าจ้าง อ ชน
ดา นินงาน องอปท. าใชจายใน าร ผยแพร รือ ารประชา
ัมพันธ อง อปท. ชน าโฆษณาและ ผยแพร าใชจายใน าร
จัดทา ว็บไซต าใช้จายใน าร ป็น มาชิ รือ ารจัดซื้อ
นัง ือ จล าร วาร าร นัง ือพิมพ นัง ืออิ ล็ ทรอนิ พื่อ
ใช้ในราช ารโดย วนรวม าบริ ารใน าร าจัด ิ่งปฏิ ล จัด
็บ ยะ ององ รป รอง วนท้องถิ่น าบริ ารใน าร าจัด ิ่ง
ปฏิ ล าใช้จายใน าร ชาอา ารและที่ดิน รวมทั้ง าบริ ารอื่น
ใดที่ ี่ยว ับ าร ชา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
4) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/1301
ลงวันที่ 29 มษายน 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่
พั าผานทางดวนพิ ศษ าบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร า รับรถยนต ององ รป รอง วนท้องถิ่นตาม
ระ บียบวาด้วยรถราช าร ซึ่งอง รป รอง วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธี ารซื้อ ารยืม าร ชา รือรับบริจา รือได้รับ วาม
ชวย ลือจา รัฐบาลตางประ ทศ รืออง ารระ วางประ ทศ
และ ึ้นทะ บียน ป็น รภัณฑ ององ รป รอง วนท้องถิ่น า
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ที่จา ป็นใน
าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้บริ าร มาชิ ภาอง าร
บริ าร วนตาบล พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง รือ
บ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร
พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จานวน

50,000 บาท
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าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมบารงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชารด ีย ายจา ารใช้งานป ติ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณปโภ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พื่อจาย ป็น าวั ด านั งาน
ชน นัง ือ ระดาษ ปา า มึ ดิน อ ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จานวน

150,000 บาท

รวม

355,000 บาท

จานวน

25,000 บาท
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

170,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ฟว ปลั๊ ไฟฟ้า ็ม ัด
รัด ายไฟฟ้า วิตซไฟ ทปพัน ายไฟ ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า บร อร ลาโพง ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อ ร้าง
จานวน

140,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อ ร้าง ชน ทิน นอร ี แปรงทา ี ปน
ซี มนต ทราย ระ บื้อง ตะป ้อน ีม จอบ ียม ทอตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน รื่อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ ้อมล ทป
บันทึ ้อมล ตลับผง มึ า รับ รื่องพิมพ มึ พิมพ ระดาษ
ตอ นื่อง แผนวีซีดี/ซีดี ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- พื่อจาย ป็น าบริ ารโทร มนา ม ชน า ชาใช้ ายอิน ตอร
น็ต วาม ร็ว ง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาป ององ รป รอง วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จานวน 1 รื่องๆละ 22,000 บาท (รายละ อียดตาม ณฑ
รา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ อมพิว ตอรตาม ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม า นด ณ ปปจจบัน)
โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ประ อบด้วย
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐาน ไมน้อย
วา 2.8 GHz และมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญา ณนาฬิ าได้ใน รณี
ที่ต้องใช้ วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง(CPU)มี นวย วามจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
น้อย วา 8 MB
-มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
2)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB รือ
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3)มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช้
นวย วามจา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ ้อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 220
ลาดับที่ 33
งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,264,000 บาท

งบลงทุน

รวม

2,264,000 บาท

รวม

2,264,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
าชด ชย างาน อ ร้างตาม ัญญา แบบปรับรา าได้ (k)
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- พื่อจาย ป็น าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้( า k) ใ ้ ับผ้รับ
จ้างโ รง าร อ ร้าง ององ ารบริ าร วนตาบลทราย าว
-ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ ( วจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 166
ลาดับที่ 368
โ รง าร อ ร้าง ระบายน้า อน รีต ริม ล็ ายลา ยัง มที่ 6 จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้าง ระบายน้า อน รีต ริม ล็ ายลา
ยัง มที่ 6 นาด ว้าง 0.40 มตร ลึ 0.40 มตร ยาว 40.00
มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 21
โ รง าร อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ ายภายใน มบ้าน มที่ 4 จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ ายภายใน ม
บ้าน มที่ 4 ชวงที่ 1 นาด ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.20
มตร ยาว 5 มตร ชวงที่ 2 นาด ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30
มตร ยาว 22.00 มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 20
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โ รง าร อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ และ ระบายน้า อน รีต ริม จานวน
ล็ ายภายใน มบ้าน มที่ 4
- พื่อจาย ป็น า อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ และ ระบายน้า
อน รีต ริม ล็ ายภายใน มบ้าน มที่ 4 ระบายน้าอิฐ
บล็อ นาด ว้าง 0.50 มตร ลึ 0.50 มตร ยาว 50.00 มตร
ระบายน้า อน รีต ริม ล็ นาด ว้าง 0.50 มตร
ลึ 0.50 มตร ยาว 5.00 มตร ฝา ตะแ รง ล็ นาด
ว้าง 0.50 มตร ยาว 5.00 มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 13 ลาดับที่ 22
โ รง าร อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ าย ้างบ้านนายดลลา ตะ จานวน
มัด มที่ 4
- พื่อจาย ป็น า อ ร้าง อ ร้าง ระบายน้าอิฐบล็อ าย ้างบ้าน
นายดลลา ตะ มัด มที่ 4 นาด ว้าง 0.30 มตร ลึ 0.30
มตร ยาว 65 มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 10 ลาดับที่ 13
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายโ ดัง- ลางทง มที่ 1 จานวน
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายโ ดัง- ลาง
ทง มที่ 1 นาด ว้าง 3.50 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่ไมน้อย วา 420 ตาราง มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 16

น้า : 61/78

66,000 บาท

40,000 บาท

304,000 บาท

น้า : 62/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายทงแ นแต

มที่ 6

จานวน

257,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายทงแ น
แต มที่ 6 นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 113 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่ไมน้อย วา 339 ตาราง มตร พร้อมวางทอ 3
จด ้นผานศนย ลาง นาด 30 ซนติ มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 14 ลาดับที่ 24
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย วน ียน มที่ 3
จานวน

365,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ าย วน
ียน มที่ 3 นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 126 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่ไมน้อย วา 504 ตาราง มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 18
โ รง าร อ ร้างฝา ระบายน้า อน รีต ริม ล็ ายภายใน ม จานวน
บ้าน มที่ 4
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างฝา ระบายน้า อน รีต ริม ล็ าย
ภายใน มบ้าน มที่ 4 นาด ว้าง 0.60 มตร ยาว 13 มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 12 ลาดับที่ 19
โ รง ารซอมแซมประปา มบ้าน บ้านจอมแ ลม มที่ 2
จานวน
- พื่อจาย ป็น าซอมแซมประปา มบ้าน บ้านจอมแ ลม มที่ 2
งานติดตั้งระบบถัง รอง แตน ล งานรื้อระบบทราย
รอง ปลี่ยนทอน้าในถังประปา และงานอื่นๆที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 11 ลาดับที่ 17

7,000 บาท

370,000 บาท

น้า : 63/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ริมผิวจราจรแอ ฟลท ติ อน รีต าย ลางบ้าน มที่ 5 จานวน

755,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า ริมผิวจราจรแอ ฟลทติ อน รีต าย ลาง
บ้าน มที่ 5 นาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 590.00
มตร นา 0.04 มตร รือพื้นที่ผิวจราจรแอ ฟลทติ อน รีต
ไมน้อย วา 2,360 ตาราง มตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 น้าที่ 13 ลาดับที่ 23
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

410,000 บาท

โ รง าร อปท.รวมใจบารงรั ษาแ ลงน้าศั ดิ ิทธิฯใน ารพระราช จานวน
พิธีบรมราชาภิ ษ

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร อปท.รวมใจบารง
รั ษา แ ลงน้าศั ดิ ิทธิฯใน ารพระราชพิธีบรม
ราชาภิ ษ ชน าป้ายประชา ัมพันธ าปรับปรงภมิทัศน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และพระราชบัญญัติ
า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 1

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระ จ้าอย ัวม าวชิราลง จานวน
รณ บดินทร ทพยวราง ร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ ม ด็จพระ จ้าอย ัวม าวชิราลง รณ บดินทร ทพยวราง
ร ชน าต แตง ถานที่ าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 213
ลาดับที่ 3
โ รง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ จานวน
นาง จ้า ทิดา พัชร ธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัด ิจ รรม นื่องใน
วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ทิดา พัชร ธาพิมล
ลั ษณ พระบรมราชินี ชน าต แตง ถานที่ าป้าย
โ รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 213
ลาดับที่ 4
โ รง ารจ้างแรงงานนั รียน/นั ศึ ษาทางานในชวงปดภา รียน จานวน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจ้างแรงงานนั
รียน/นั ศึ ษาทางานชวงปดภา รียน ชน าป้าย
โ รง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และตามพระราช
บัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้อง ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 204
ลาดับที่ 2

น้า : 64/78

30,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

น้า : 65/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพบ ลา ร อบต. พิ่มประ ิทธิภาพ ารมี วน จานวน
รวม องชมชน า รับผ้นาชมชน รือตัวแทนชมชนในพื้นที่ตาบล
ทราย าว
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ
บ ลา ร อบต. พิ่มประ ิทธิภาพ ารมี วนรวม องชมชน า รับ
ผ้นาชมชน รือตัวแทนชมชนในพื้นที่ตาบลทราย าว ชน า
อา าร ลางวันพร้อม รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า
ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 214
ลาดับที่ 5
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

250,000 บาท

รวม

135,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

135,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

135,000 บาท

โ รง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ลมอาชีพ ลม ตรี รือ ลม จานวน
ตางๆในตาบลทราย าว รืออด นน ลมตางๆในตาบลทราย าว

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมและพัฒนา
ศั ยภาพ ลมอาชีพ ลม ตรี รือ ลมตางๆในตาบลทราย
าว ชน าอา าร ลางวันพร้อม รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 206
ลาดับที่ 9

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ง ริม นับ นน ารจัด วทีประชา ม มบ้าน/ตาบล รือ จานวน
จัดบริ าร ลื่อนที่ อง อบต.(อบต.พบประชาชน/อบต. ลื่อนที่)

น้า : 66/78

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม นับ นน
ารจัด วทีประชา ม มบ้าน/ตาบล รือ จัดบริ าร ลื่อนที่ อง
อบต. ชน าอา าร ลางวันพร้อม รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม
รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 213
ลาดับที่ 1
โ รง าร านฝนวัยใ รอบ รัวอบอน ชมชนนาอย
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร านฝนวัยใ รอบ
รัวอบอน ชมชนนาอย ชน าป้ายโ รง าร าวั ด
อป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปจจบัน และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 192
ลาดับที่ 10
โ รง ารอบรมใ ้ วามร้ใน ารป้อง ันและแ ้ไ ปญ ายา พติด จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรมใ ้ วามร้ใน
ป้อง ันและแ ้ไ ปญ ายา พติด ชน าอา าร ลางวันพร้อม
รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 191
ลาดับที่ 7

น้า : 67/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดแ ง ัน ีฬาตาบล
ทราย าวต้านยา พติด ประ ภทตางๆ า รับ ด็ และ
ยาวชน ประชาชน โดยดา นิน าร อง รือจัดรวม ับ วน
ราช าร อง ร รือ นวยงานอื่นๆ ชน าอา ารพร้อม รื่อง
ดื่ม าต แตง ถานที่ า องรางวัล าป้ายโ รง าร าวั ด
อป รณ า ชา ต็นท าทา นามแ ง ันฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 197
ลาดับที่ 6
โ รง ารจัด งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน ีฬา ับ นวยงานอื่น
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดแ ง ัน ีฬาตาบลทราย าวต้านยา พติด

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ับ นวยงานอื่น ชน าใช้จาย า รับผ้ วบ
ม าตอบแทน า รับบ ลที่มิใช จ้า น้าที่ องรัฐ าใช้จายใน
ารฝึ ซ้อม ีฬา าอป รณ ีฬา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 197
ลาดับที่ 7

น้า : 68/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

510,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

510,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

วั ด ีฬา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดซื้ออป รณ ีฬาประจา
ตาบล ชน ล วอล ลยบอล ล ฟตบอล ล ตะ ร้อ ล ฟตซอล
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 197
ลาดับที่ 5
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดงานประ พณีชั พระ และงานม รรมวัฒนธรรม องดี
ท้องถิ่นปตตานี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานประ พณีชั
พระ และงานม รรมวัฒนธรรม องดีท้องถิ่นปตตานี ชน า
ต แตง ถานที่ าวั ดอป รณ าป้ายโ รง าร า ชา ต็นท า
จ้าง มาต แตงรถ บวน าอา ารพร้อม รื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 2

น้า : 69/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง ารประ พณี วนอาซรอตาบลทราย าว

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารประ พณี วนอาซรอ
ตาบลทราย าว ชน า องรางวัล า ชา ต็นท าอา ารพร้อม
รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 178
ลาดับที่ 11
โ รง ารประ พณีละศีลอดใน ดือนรอมฎอน
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารประ พณีละศีลอดใน
ดือนรอมฎอน ชน าวั ดอป รณ าป้ายโ รง าร าอา าร
พร้อม รื่องดื่ม า ัมมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 178
ลาดับที่ 9
โ รง ารประ พณีลา พระ ึ้น าและ รงน้าพระ รศรีรัตนา ร(พอ จานวน
ทวด ีแ ้ว)
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารประ พณีลา พระ ึ้น
าและ รงน้าพระ รศรีรัตนา ร(พอทวด ีแ ้ว) ชน าอา าร
พร้อม รื่องดื่ม า ชา ต็นท า องรางวัล าต แตง ถานที่ า
วั ดอป รณ าป้ายโ รง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 179
ลาดับที่ 16

80,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ง ริมจริยธรรม รือพัฒนาศั ยภาพ ลมผ้นาศา นา,ผ้นา จานวน
ชมชน และ ลมตางๆในชมชน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมจริยธรรม
รือพัฒนาศั ยภาพ ลมผ้นาศา นา,ผ้นาชมชน และ ลมตางๆใน
ชมชน ชน าป้ายโ รง าร า ัมนา ณวิทยา ร าอา าร ลาง
วันพร้อม รื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 177
ลาดับที่ 8
โ รง าร ง ริมประ พณีทาง พทธศา นา นื่องในวัน ้าพรรษา
จานวน
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมประ พณีทาง
พทธศา นา นื่องในวัน ้าพรรษา ชน าป้ายโ รง าร าวั ด
อป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 180
ลาดับที่ 17
โ รง าร รงน้าพระพทธรป บรพาจารยวัดทราย าว และรดน้า อ จานวน
พรผ้ งอายตาบลทราย าว
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร รงน้าพระพทธ
รป บรพาจารยวัดทราย าว และรดน้า อพรผ้ งอายตาบลทราย
าว ชน าอา ารพร้อม รื่องดื่ม า ชา ต็นท า องที่
ระลึ าต แตง ถานที่ าป้ายโ รง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 179
ลาดับที่ 15

น้า : 70/78

70,000 บาท

15,000 บาท

50,000 บาท

น้า : 71/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง าร ืบ านงานประ พณีลอย ระทงตาบลทราย าว

จานวน

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ืบ านงานประ พณี
ลอย ระทงตาบลทราย าว ชน าต แตง ถานที่ าป้าย
โ รง าร าวั ดอป รณ า องรางวัล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 180
ลาดับที่ 18
โ รง าร ืบ านวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัด ิจ รรม องศนย
จานวน
วัฒนธรรม ฉลิมราชตาบลทราย าว
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ืบ านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและจัด ิจ รรม องศนยวัฒนธรรม ฉลิมราชตาบลทราย
าว ชน าต แตง ถานที่ าวั ดอป รณ าป้ายโ รง าร า
ชา รื่อง ียง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 1
โ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรมทางพทธศา นา รือ ิจ รรม
จานวน
ปฏิบัติธรรมทางพทธศา นา
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรม ณธรรม
จริยธรรมทางพทธศา นา รือ ิจ รรมปฏิบัติธรรมทางพทธ
ศา นา ชน าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 179
ลาดับที่ 13

20,000 บาท

15,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 72/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

โ รง ารอบรม ณธรรมจริยธรรมภา ฤดร้อน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรม ณธรรม
จริยธรรมภา ฤดร้อน ชน าป้ายโ รง าร าอา ารพร้อม
รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม าวั ดอป รณฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 176
ลาดับที่ 1
โ รง ารอบรม พื่อ พิ่ม วามร้ตาม ลั า อน องศา นาอิ ลาม จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรม พื่อ พิ่ม วาม
ร้ตาม ลั า อน องศา นาอิ ลาม ชน าป้ายโ รง าร า
ัมมนา ณวิทยา ร าวั ดอป รณฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 178
ลาดับที่ 12

น้า : 73/78

วันที่พิมพ : 31/8/2563 12:11:50

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร ง ริมศั ยภาพและจัด ิจ รรมด้าน ารทอง ที่ยว รือ
พัฒนาแ ลงทอง ที่ยวภายในตาบล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมศั ยภาพ
และจัด ิจ รรมด้าน ารทอง ที่ยว ชน าอา าร ลางวันพร้อม
รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร า
ป้ายโ รง าร าต แตง ถานที่ า ชา ต็นท ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 รือระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 196
ลาดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ด าร ษตร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน จอบ
มน ปย พันธพืช พันธไม้ วั ด พาะชา อา าร ัตว พันธ ัตวป
และ ัตวน้า ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารรณรง และประชา ัมพันธ พื่อ ร้างจิต านึ ใ ้อนรั ษ
ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารรณรง และประชา
ัมพันธ พื่อ ร้างจิต านึ ใ ้อนรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่ง
แวดล้อม ชน าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 194
ลาดับที่ 2
โ รง ารอนรั ษป่าชมชน วนป่า ป่า ฉลิมพระ ียรติ รือ รือ าย จานวน
พิทั ษป่าและ ิ่งแวดล้อม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอนรั ษป่าชมชน ป่า
ฉลิมพระ ียรติ รือ ิจ รรม รือ ายพิทั ษป่าและ ิ่งแวด
ล้อม ชน าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 194
ลาดับที่ 3

15,000 บาท
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โ รง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรม
ราช มารี

จานวน

50,000 บาท

รวม

11,314,773 บาท

รวม

11,314,773 บาท

รวม

11,314,773 บาท

จานวน

81,434 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบประ ัน ัง ม ตาม พรบ.ประ ัน ัง ม อง
พนั งานจ้าง
-ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ปตตานี รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง พ.ศ.2547
งิน มทบ องทน งินทดแทน
จานวน

3,300 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอนรั ษพันธ รรม
พืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรมราช มารี ชน าต แตง
ถานที่ าป้ายโ รง าร าวั ดอป รณ าอา าร ลางวันพร้อม
รื่องดื่ม าอา ารวางพร้อม รื่องดื่ม า ัมนา ณวิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 รือระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 194
ลาดับที่ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน
-ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ งอาย
-ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 1

จานวน

8,319,600 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

2,233,200 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพ นพิ าร
-ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
-ตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 3
ารองจาย
จานวน

399,967 บาท

- พื่อ ป็น งิน ารองจายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม รือ
ารป้อง ันและยับยั้ง อน าร ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด
าธารณภัยได้
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และฉบับแ ้ไ จนถึงปจจบัน
รายจายตาม ้อผ พัน
รายจายตาม ้อผ พัน
- พื่อจาย ป็น งิน บทบ องทน ลั ประ ัน ภาพ( ป ช.)ใน
ระดับตาบล อง อบต.ทราย าว
-ตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพแ งชาติ รื่อง
าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้อง รป รอง วนท้อง
ถิ่น ดา นินงาน และบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที2่ )พ
.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 4

จานวน

100,000 บาท
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งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน บทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น( บท.) อง อบต.ทราย าว
-ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จ
บานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

จานวน

153,272 บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,434

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,300
153,272

สารองจ่าย

399,967

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

8,319,600

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

2,233,200

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

81,434

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

8,319,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,300

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,272

สารองจ่าย

399,967

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

2,233,200
42,120

42,120

1,195,200

1,195,200

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120
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แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

292,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

96,480

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

81,480

เงินเดือนพนักงาน

741,600

เงินประจาตาแ น่ง

42,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

60,000

515,160

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

34,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

120,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

50,000

144,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

1,628,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

543,600

700,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

409,740

491,220

เงินเดือนพนักงาน

4,755,200

6,011,960

เงินประจาตาแ น่ง

210,000

252,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

70,000

104,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000

244,000

336,000

378,000

30,000

40,000

1,484,000

1,604,000

50,000

50,000

100,000

150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
ค่าใช้สอย

รวม

1,336,560

ค่าเช่าบ้าน

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ "อปท.ร่วมใจ
บารุงรักษาแ ล่งน้า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก"

80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ ัวม าวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซ่อม ผู้
บริ ารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ตาบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

20,000

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
100,000

รวม

100,000

โครงการ "อปท.ร่วมใจ
บารุงรักษาแ ล่งน้า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก"

80,000

โครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ ัวม าวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซ่อม ผู้
บริ ารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

500,000

500,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

20,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ตาบลทรายขาวต้านยา
เสพติด

200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานม กรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ ่งชาติ

80,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับ น่วยงานอื่น

20,000

โครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนะศึกษา
แ ล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตาบลทรายขาว

30,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตาบลทรายขาว

50,000

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

60,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ และ
งานม กรรมวัฒนธรรม
ของดีท้องถิ่นปัตตานี

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ ่งชาติ

80,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

100,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับ น่วยงานอื่น

20,000

โครงการจ้างแรงงานนัก
เรียน/นักศึกษาทางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนะศึกษา
แ ล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตาบลทรายขาว

30,000

โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตาบลทรายขาว

50,000

โครงการประเพณีละศีล
อดในเดือนรอมฎอน

60,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้า
พระครูศรีรัตนากร(พ่อ
ทวดสีแก้ว)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

80,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ รือ ลัก
สูตรทบทวน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติใ ้กับผู้นา
ชุมชนตาบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต.
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
สา รับผู้นาชุมชน รือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตาบลทรายขาว

250,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการประเพณีลาก
พระขึ้นเขาและสรงน้า
พระครูศรีรัตนากร(พ่อ
ทวดสีแก้ว)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

80,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนน

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติ รือ ลัก
สูตรทบทวน

100,000

100,000

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย/ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติใ ้กับผู้นา
ชุมชนตาบลทราย
ขาว/อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพลเรือน

30,000

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต.
เพิ่มประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
สา รับผู้นาชุมชน รือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
ตาบลทรายขาว

250,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สาเร็จ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสานึกใ ้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก ฯ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี
เด็ก รือผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริม
จริยธรรม รือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นา
ศาสนา,ผู้นาชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

30,000

70,000

น้า : 12/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สาเร็จ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสานึกใ ้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก ฯ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
สูงอายุ คนพิการ สตรี
เด็ก รือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรม รือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นา
ศาสนา,ผู้นาชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

70,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี รือ
กลุ่มต่างๆในตาบลทราย
ขาว รืออุด นุนกลุ่ม
ต่างๆในตาบลทรายขาว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่อง
เที่ยว รือพัฒนาแ ล่ง
ท่องเที่ยวภายในตาบล
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดเวที
ประชาคม มู่
บ้าน/ตาบล รือจัด
บริการเคลื่อนที่ของ อบ
ต.(อบต.พบ
ประชาชน/อบต.เคลื่อน
ที่)

80,000

30,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

น้า : 14/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริม
ประเพณีทาง พุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี รือ
กลุ่มต่างๆในตาบลทราย
ขาว รืออุด นุนกลุ่ม
ต่างๆในตาบลทรายขาว

80,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่อง
เที่ยว รือพัฒนาแ ล่ง
ท่องเที่ยวภายในตาบล

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดเวที
ประชาคม มู่
บ้าน/ตาบล รือจัด
บริการเคลื่อนที่ของ อบ
ต.(อบต.พบ
ประชาชน/อบต.เคลื่อน
ที่)

20,000

น้า : 15/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา
โครงการสรงน้าพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้าขอ
พรผู้สูงอายุตาบลทราย
ขาว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเอก ญิง พลเรือเอก
ญิง พลอากาศเอก
ญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สา รับขับ
เคลื่อน)

599,750

50,000

21,000

น้า : 16/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม/เยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสริม
คนยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา

599,750

โครงการสรงน้าพระ
พุทธรูป บูรพาจารย์วัด
ทรายขาว และรดน้าขอ
พรผู้สูงอายุตาบลทราย
ขาว

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเอก ญิง พลเรือเอก
ญิง พลอากาศเอก
ญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี(สา รับขับ
เคลื่อน)

21,000

น้า : 17/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการสานฝันวัยใส
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

15,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตาบลทรายขาว

20,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตาบลทรายขาว

15,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติ รือเครือ
ข่ายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

น้า : 18/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสานฝันวัยใส
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
น่าอยู่

15,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตาบลทรายขาว

20,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตาบลทรายขาว

15,000

โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนสวนป่า ป่าเฉลิม
พระเกียรติ รือเครือ
ข่ายพิทักษ์ป่าและสิ่ง
แวดล้อม

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

50,000

น้า : 19/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนา รือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตาม ลักคาสอน
ของศาสนาอิสลาม

30,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

120,000

150,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

20,000

โครงการอุด นุน รือ
อบต.ดาเนินการเอง
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

น้า : 20/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธ
ศาสนา รือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตาม ลักคาสอน
ของศาสนาอิสลาม

30,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

20,000

โครงการอุด นุน รือ
อบต.ดาเนินการเอง
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

120,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

170,000

320,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

50,000

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000

90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

175,000

220,000

230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

น้า : 21/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

วัสดุกีฬา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

วัสดุก่อสร้าง

546,117
20,000
140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุสานักงาน

25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

งบลงทุน

20,000

ค่าอา ารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

20,000

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อโต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

น้า : 22/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุ

30,000
20,000

20,000
150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ค่าอา ารเสริม (นม)

546,117
20,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

140,000
10,000

10,000

200,000

225,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

88,000

100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

20,000

20,000

250,000

250,000

ค่าบริการไปรษณีย์

5,000

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

38,500

38,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

28,600

28,600

5,000

5,000

วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

170,000
20,000

วัสดุการเกษตร
งบดาเนินงาน

รวม

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

น้า : 23/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ
22,000

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (k)

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายลา ยัง มู่ที่
6

60,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก
สายภายใน มู่บ้าน มู่
ที่ 4

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก และ
คูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กสายภายใน
มู่บ้าน มู่ที่ 4

66,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

น้า : 24/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

68,000

90,000

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

10,000

10,000

15,000

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (k)

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก สายลา ยัง มู่ที่
6

60,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก
สายภายใน มู่บ้าน มู่
ที่ 4

20,000

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก และ
คูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กสายภายใน
มู่บ้าน มู่ที่ 4

66,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ
มัด มู่ที่ 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายโกดัง-กลางทุ่ง มู่ที่
1

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายทุ่งแกนแตก มู่ที่ 6

257,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายสวนเคียน มู่ที่ 3

365,000

โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้า คอนกรีต
เสริมเ ล็ก สายภายใน
มู่บ้าน มู่ที่ 4

7,000

โครงการซ่อมแซม
ประปา มู่บ้าน บ้าน
จอมแ ลม มู่ที่ 2

370,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
สายกลางบ้าน มู่ที่ 5

755,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

น้า : 26/28

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:35:55

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าอิฐบล็อก สาย
ข้างบ้านนายดลลาเต๊ะ
มัด มู่ที่ 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายโกดัง-กลางทุ่ง มู่ที่
1

304,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายทุ่งแกนแตก มู่ที่ 6

257,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายสวนเคียน มู่ที่ 3

365,000

โครงการก่อสร้างฝาคู
ระบายน้า คอนกรีต
เสริมเ ล็ก สายภายใน
มู่บ้าน มู่ที่ 4

7,000

โครงการซ่อมแซม
ประปา มู่บ้าน บ้าน
จอมแ ลม มู่ที่ 2

370,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
สายกลางบ้าน มู่ที่ 5

755,000
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แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

เงินอุด นุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอุด นุน
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เ ลือประชาชนอาเภอ
โคกโพธิ์ จัง วัดปัตตานี
โครงการอุด นุนอา าร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)
รวม

840,000

11,314,773

110,000

790,000

545,000

4,298,680

209,000

221,000

2,765,627
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แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอุด นุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอุด นุน
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เ ลือประชาชนอาเภอ
โคกโพธิ์ จัง วัดปัตตานี

12,000

12,000

โครงการอุด นุนอา าร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็กประถม
ศึกษา)
รวม

840,000

182,000

13,408,120

33,844,200

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.......................................................
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 3 / 2563 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 และนายอาเภอโคกโพธิ์ ได้ ล งนามอนุ มั ติ ใ ช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

