ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราซบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๖๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประขุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหาดทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ และครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และหนังสือที่ ลย ๐๐๒๓.๗/๒๘๓๙
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพี่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและแนวทางในการบริการกิจการ
ภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาขน องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว จึงข้อประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปีนต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบปประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 8,461,500 บาท
งบบุคลากร
รวม 5,312,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน 514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายก/รองนายก
อบต.หาดทรายขาวและอื่นๆที่เกีย่ วข้อง จานวน 3 คน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
อบต.หาดทรายขาวและอื่นๆที่เกีย่ วข้อง จานวน 3 คน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,120 บาท
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก อบต.
หาดทรายขาว จานวน 3 คน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
86,400 บาท
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
หาดทรายขาว
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน 1,022,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯเลขานุการสภาฯและสมาชิกสภาฯ
อบต.หาดทรายขาว
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,605,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,675,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล อบต.หาดทรายขาว
จานวน 9 ตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
84,000 บาท
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล อบต.
หาดทรายขาว จานวน 1 คน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจาตาแหน่งปลัด อบต. และหัวหน้า
สานักงานปลัด จานวน 2 ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 648,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป อบต.หาดทรายขาว
จานวน 6 คน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างทั่วไป อบต.หาดทรายขาว จานวน 6 คน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และ
อื่นๆที่จาเป็น
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อสร้างบ้าน/ผ่อนชาระราคา
บ้าน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ
และอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต.
พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ และอื่นๆ
ที่จาเป็น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
ค่าซักฟอก ค่าระว่างบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการทาความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ประจารถขยะ ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอยค่าเช่าหรือใช้สอยอื่นๆที่เกีย่ วกับเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

72,000 บาท

รวม 3,069,000 บาท
รวม 410,000 บาท
จานวน 290,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม 1,969,000 บาท
จานวน 884,000 บาท

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธกี าร
ค่ารับรอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
หรือบุคลากรที่มาตรวจเยีย่ ม หรือนิเทศงานต่างๆ ไม่เกินร้อย
ละ 1 % ของรายได้จริง จานวน 10,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในกรณีต่างๆตามคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
กาหนดการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

220,000 บาท

ค่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สาหรับพิธกี ารวันสาคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาส
อื่นๆ ที่จาเป็น
โครงการ อบต.เคลื่อนที่

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าเลี้ยงรับรอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมายหรือระเบียบ จานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือรัฐพิธตี ่างๆ เช่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม/12สิงหาคม) และ
งานอื่นๆที่จาเป็น จานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ค่าอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. อปพร. พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื่อนที่การออกให้บริการเคลื่อนที่ในด้านต่างๆ
เช่น การรับฟังปัญหาความต้องการรวมถึงทุกข์
การให้บริการด้านอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์
กับประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564)
หน้าที่ 78 ลาดับที่ 7
โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. อบรมสัมนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ค่าอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 3

จานวน

15,000 บาท

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.หาด
ทรายขาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มและใช้จ่ายอื่นๆ จาเป็นที่ใช้ใน
การอบรมและอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 10

จานวน

15,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ จานวน
บุคลากร อบต. หาดทรายขาว

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานฝึกอบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ผู้นาท้องถิน่
ตัวแทนประชาคมและคณะบุคคลอื่นๆที่เกีย่ วข้องเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูาย
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพาหนะ หรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 4
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมไฟฟูาอาคาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่จาเป็นกรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั่ าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน อบต. เป็น
้งค่
ผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเอง
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

จานวน

150,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสานักงาน เช่น
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร
และอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเคื่องใช้ต่างๆในสานักงาน เช่น
ไม้กวาด ถังขยะ แปรงสบู่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจานน้าดื่มและ
วัสดุอื่นๆที่จาเป็นเกีย่ วกับงานบ้านงานครัวและๆ อื่นๆที่จาเป็น

รวม
จานวน

357,000 บาท
90,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอกยางใน น้ามันเบรค ฯลฯ รวมถึงการซ่อมกรณีซื้อมาซ่อม
และซื้อมาเปลี่ยนเองและอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์/รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง/ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันไข้เลือดออกโรคติดต่อ
ทั่วไปและอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต. เท่าที่จาเป็น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์พู่กันและสี ฟีล์ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

17,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เช่น เครื่องแบบบ เสื้องกางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก
ผ้าปิดจมูก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ และๆ ที่จาเป็น

จานวน

20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
เช่น หมึกปริ้น และอื่นๆที่จาเป็นเกีย่ วกับคอมพิวร์ ฯลฯ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังขยะ ฯลฯ
และสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหาดทรายขาว
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับสานักงาน อบต.หาดทรายขาว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและไฟฟูาสาธรณะ อาคาร สถานที่อัน
เป็นทรัพย์สินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ เกีย่ วกับการใช้บริการ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าการ์ดโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่นๆที่จาเป็น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

333,000 บาท
220,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ฯลฯ และอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมสาหรับที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลค่าสื่อผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตและค่าบริการอื่นและให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึน้ เกีย่ ว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบารุงรักษาสายเช่าใช้
คู่สาย ค่าจดทะเบียน โดเมน ค่าเช่าพื้นที่ฯ ค่าเชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซต์ อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน สาหรับ
งานประมวล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.4 GHz จานวน 1 หน่วยและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่ นแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาแยกจาก
หน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

รวม
รวม

48,100 บาท
48,100 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

13,100 บาท

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเม้าส์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้าที่ 93 ดับที่ 2
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 DPI
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564 )หน้าที่ 93 ลาดับที่ 4
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
- เพื่อเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ
อบต.หาดทรายขาว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอาเภอ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ
2562 และอื่นๆ ที่จาเป็น
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี อบต.หาดทรายขาว

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

12,000 บาท
12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม
รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
อบต.หาดทรายขาว แผนดาเนินการ ขัอบัญญัติ และอื่นๆ
ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 5
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การลงโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับระบบและสิ่งที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 8
โครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 78 ลาดับที่ 9
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,889,760 บาท
รวม 1,289,760 บาท
รวม 1,289,760 บาท
จานวน 986,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

225,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล
หาดทรายขาว จานวน 1 ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.หาดทรายขาว
จานวน 2 ตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน 20,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

590,000 บาท
195,000 บาท
100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อสร้างบ้าน/ผ่อนชาระ
ราคาบ้าน และอื่นๆ ของพนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
จานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการออกจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าจ้างเหมา
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลและค่าจ้าเเหมา
บริการอื่นๆ ที่จาเป็น จานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการคัดลอกข้อมูลที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จาเป็น จานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาแผนที่ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกีย่ ว
ข้องในการจัดทาแผนที่ภาษีฯ
1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
2. ค่าตอบแทน(ค่าอาหารทางานนอกเวลา)
3. ค่าจ้างลูกจ้างหรือจ้างเหมาบุคคลลงข้อมูล/สารวจข้อมูลนอกสนาม
4. ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดินเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร

จานวน

120,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น
ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมไฟฟูาอาคาร
เครื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน อบต. เป็นผู้ดาเนิน
การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเอง
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

จานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสานักงาน เช่น
ปากกา ดินสอยางลบกระดาษแฟูมเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอิ้ ฯลฯ
และสิ่งของอื่นๆที่จาเป็น

รวม
จานวน

65,000 บาท
25,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษโปสเตอร์
พู่กันและสี ฟิล์มเทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯและสิ่งของอื่นๆ
ที่จาเป็น

จานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เช่น หมึกปริ้น
แปูนพิมพ์ และอื่นๆที่เกีย่ วข้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และสิ่งของอื่นๆ
ที่จาเป็น

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม

130,000 บาท
130,000 บาท
120,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 หลัง
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 1
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ในการอบรมอาสาสมัครหรือ
ซ้อมแผน (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี) และอื่นๆที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 1
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนวันสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ ฯลฯ เพื่อ
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการตั้งจุดตรวจ
ให้บริการประชาชน และอื่นๆที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 3
โครงการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ฯลฯ เพื่อเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการตั้งจุดตรวจให้
บริการประชาชนและอื่นๆที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 5
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปูองกันและระงับอัคคีภยั
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและระงับอัคคีภยั เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 6

จานวน

40,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในการ
ดาเนินงานต่างๆ ที่จาป็น

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แ
งบบุคลากร
ผ
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล อบต.หาดทรายขาว
จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 323,760 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,289,740 บาท
1,904,340 บาท
1,904,340 บาท
1,095,240 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงาน
ส่วนตาบล อบต.หาดทรายขาว จานวน 1 ตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

740,880 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและปรับปรุง
เงินเดือน จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 112,800 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
และปรับปรุงเงินเดือน จานวน 3 ตาแหน่ง
จานวน 628,080 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 24,000 บาท

จานวน

26,220 บาท

รวม
รวม
จานวน

372,400 บาท
120,000 บาท
80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อสร้างบ้าน/ผ่อนชาระ
ราคาบ้าน และอื่นๆ ของพนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าเข้าเล่ม ค่าเย็บปก ค่าล้างรูป ค่าเบี้ยประกันค่าจ้างเหมา
บริการงานสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจารถขยะค่าบริการในการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกีว่ กับเครื่องถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

60,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซม
ไฟฟูา อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย
- ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

จานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสานักงาน
และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปากกาดินสอยางลบ กระดาษ
เช่น แฟูมเก็บเอกสาร ตู้โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯและอื่นๆที่จาเป็น

รวม
จานวน

62,400 บาท
20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟีล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
และอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้น
แปูนพิมพ์และอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่นสาหรับเด็ก
ฯลฯ และอื่นๆ ที่จาเป็น
วัสดุอื่น
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเช่น ปากกา ดินสอ
และวัสดุเกีย่ วกับการศึกษา และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็น
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,400 บาท

รวม
รวม

13,000 บาท
13,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
และบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารโดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
หน้าที่ 97 ลาดับที่ 1
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูายประขาสัมพันธ์
ค่าอาหาร และน้าดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 80 ลาดับที่ 2
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศูนย์พัฒนา
เด็ก-เล็เพืก่อองค์
การบริ
าบลหาดทรายขาว
จ่ายเป็
นค่หาวัารส่
สดุวอุนต
ปกรณ์
ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์

รวม 1,537,280 บาท
รวม 952,280 บาท
รวม 544,600 บาท
จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒฯาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 80 ลาดับที่ 6
โครงการเยีย่ มบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหาดทรายขาว

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
โครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 17
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้มหกรรมการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

จานวน

32,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารพร้อมน้าดื้ม/อาหารว่
่
างและเครื่องดื่มและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จาเป็น(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 12

จานวน

5,000 บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

427,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 10
โครงการวันแม่แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร และน้าดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 80 ลาดับที่ 2

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
หาดทรายขาว จานวน 323,400 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบของ อบต.หาดทรายขาว
และอื่นๆที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหาดทรายขาว
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหาดทรายขาวสนับสนุนการ
จัดงานท้องถิน่ /หมู่บ้านสภาวัฒนธรรมตาบลหาดทรายขาว
ประเพณี เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่พระใหญ่ และแห่ข้าวพันก้อน
ในวันปีใหม่ไทย และอื่นๆที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.หาดทรายขาว
และอื่นๆที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แ
งบดาเนินงาน
ผ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ Big Cleaning Day
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการรักษาความสะอาด
ถนนสายหลักสายรอง ให้สะอาดปลอดภัย เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 77 ลาดับที่ 6
โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

รวม
จานวน

407,680 บาท
407,680 บาท

รวม
รวม

585,000 บาท
585,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

รวม
รวม
รวม

235,000 บาท
135,000 บาท
130,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม/ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าจัดทาปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 77 ลาดับที่ 3
โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม

366,000 บาท
366,000 บาท
366,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์/ปูองกันโรคไข้เลือด
ออกร่วมในการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์/ค่าจ้างเหมาพ่นยา/
น้ายาเคมีเพื่อปูองกันและระงับโรค/น้ามันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 77 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
และอื่นๆที่จาเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
สนับสนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่ออุดหนุนการดาเนินงานตามแนวโครงการพระราช
ดาริสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู้บ้่ านเพื่อ
จัดทาโครงการพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แ
งบดาเนินงาน
ผ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กก่อนวัยเรียนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการดูแลที่
เหมาะสม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลหาดทรายขาว (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 76 ลาดับที่ 9
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบต.ต้านภัยหนาวในการ
จัดซื้อผ้าห่ม บรรเทาภัยหนาว และอื่นๆที่จาเป็น
(อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 76 ลาดับที่ 8

จานวน

100,000 บาท

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการผู้สูงอายุ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และอื่นๆที่จาเป็น (อยูใ่ นแผนพัฒนาสี่ปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้าที่ 76 ลาดับที่ 10

จานวน

50,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แ
งบบุคลากร
ผ
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล อบต.หาดทรายขาว
จานวน 2 ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
อบต.หาดทรายขาว

รวม 1,579,720 บาท
รวม 1,203,720 บาท
รวม 1,203,720 บาท
จานวน 685,800 บาท

จานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจาอบต.หาดทรายขาว
จานวน 1 คน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างอบต.หาดทรายขาว
จานวน 1 คน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จานวน

235,920 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

376,000 บาท
136,000 บาท
65,000 บาท

จานวน

5000 บาท

จานวน

36000 บาท

จานวน

30000 บาท

รวม

90000 บาท

จานวน

30000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
จานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อสร้างบ้าน/ผ่อนชาระ
ราคาบ้าน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ และอื่นๆ ที่จาเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
ส่วนตาบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก
ค่าระวาง รถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็น

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมและสัมมนาการเดิทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช่าดอกไม้และพวงมาลา ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบคุณภาพเพื่ออุปโภคบริโภคในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหาดทรายขาวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซม
ไฟฟูาอาคารเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วน อบต.
เป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเอง
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ

จานวน

40000 บาท

จานวน

20000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสานักงาน
เช่น ปากกา ดินสอยางลบ กระดาษแฟูมเก็บเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เก้าอี้ ฯลฯ และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น

รวม
จานวน

150000 บาท
10000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน
ทราย เหล็ก อุปกรณ์ประปาเทปวัดระยะ ฯลฯ และสิ่งของที่
เป็นวัสดุโดยสภาพตามการจาแนก ประเภทรายจ่ายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ และอื่นๆที่จาเป็น

จานวน

100000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ามันเบนซิล น้ามันดีเซล น้ามันเครื่องจารบี ฯลฯ
และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น

จานวน

5000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษ
โปสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เช่น หมึกปริ้น
แปูนพิมพ์ และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น

จานวน

5000 บาท

จานวน

10000 บาท

วัสดุสารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกีย่ วกับการสารวจ เช่น
บันไดอลูมิเนียม เครื่องและแกะสลักเครื่องดึงสายโทรศัพท์
ฯลฯ และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หาดทรายขาวเช่น มิเตอร์น้า
- ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกค่าจ้างเหมางาน
บริการสาธารณะและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ และสิ่ง
อื่นๆที่จาเป็น
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ เช่น
ฟิวส์เทปพันสายไฟ สายไฟฟูาหลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ
และสิ่งอื่นๆที่จาเป็น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่อขยายไฟฟูาแรงต่าในหมู่บ้านในเขตตาบลหาดทรายขาว
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แ
งบดาเนินงาน
ผ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ

จานวน

10000 บาท

จานวน

10000 บาท

รวม
รวม
รวม

160000 บาท
60000 บาท
30000 บาท

จานวน

30000 บาท

รวม
จานวน

30000 บาท
30000 บาท

รวม
รวม

100000 บาท
100000 บาท

จานวน

100000 บาท

รวม
รวม
รวม

80000 บาท
30000 บาท
30000 บาท

จานวน

30000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทาการปกครองอาเภอเชียงคาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเชียงคาน
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานกีฬาและนันทนาการ
แ
งบดาเนินงาน
ผ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลหาดทรายขาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 3
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิน่ สัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 81 ลาดับที่ 13

รวม
รวม

50000 บาท
50000 บาท

จานวน

50000 บาท

รวม
รวม
รวม

120000 บาท
120000 บาท
105000 บาท

จานวน

75000 บาท

จานวน

30000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล
ตะกร้อปิงปอง เปตอง ฯลฯ และอื่นๆ ที่จาเป็น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2564) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 9

รวม
จานวน

15000 บาท
15000 บาท

รวม
รวม
รวม

230000 บาท
230000 บาท
230000 บาท

จานวน

70000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีวนั เข้าพรรษา
- เพื่ออจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
จัดงานประเพณีวนั เข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 8

จานวน

10000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีวนั ลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 3

จานวน

90000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีวนั สงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 4
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
แ
งบลงทุน
ผ
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อการเกษตร ม.5
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง
หมู่ที่ 5 ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการดังนี้

จานวน

60000 บาท

รวม 2904300 บาท
รวม 2904300 บาท
รวม 2904300 บาท
จานวน

429500 บาท

จานวน

422000 บาท

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก. ขนาด 0.40 เมตร
จานวน 6 เมตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตรพร้อมปูายแสดงโครงการ ขนาด 0.80 x 1.20
เมตร จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 8
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อการเกษตร ม.4

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยย่าแล้ง บ้านห้วยสีดา
หมู่ที่ 4 ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยย่าแล้ง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายแสดงโครงการ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร
จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 7
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตาบล
- โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ บ้านสาระแพ
หมู่ที่ 3 ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการ ดังนี้

จานวน

241,300 บาท

จานวน

211,000 บาท

- ก่อสร้างศาลาชมวิวหกเหลี่ยม กว้างด้านละ 2.00 เมตร
จานวน 1 หลัง บันได คสล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร
พร้อมชานพัก จานวน 2 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กและราวกันตก
ยาว160.00 เมตร และปูาย คสล กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00
เมตร จานวน 1 ปูาย พร้อมปูายแสดงโครงการ ขนาด
0.80 x 1.20 เมตร จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 79 ลาดับที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล . ม.3
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซาภู บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3
ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- ก่อสร้างถนน คสล. สายซาภู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมปูายแสดงโครงการ
ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 5

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.4
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับแต่งเรียบ สายหนองหินใหญ่
บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย รายละเอียดโครงการดังนี้

จานวน

135,000 บาท

จานวน

659,800 บาท

จานวน

282,700 บาท

- ปรับปรุงถนนลูกรังปรับแต่งเรียบถนนเพื่อการเกษตร
ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก.
ขนาด 1.00 เมตร จานวน 6 เมตร ดาดกาแพงปากท่อคอน
กรีตเสริมเหล็ก 2 ด้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นเพื่อการเกษตร ม.1
- โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1
ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการดังนี้
- ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. ลาห้วยทรายขาว ตามแบบฝาย
มาตรฐาน มข.2527 ขนาดความกว้างฝาย 12.00 เมตร
สันฝายสูง 1.50 เมตรผนังข้างสูง 3.00 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 74 ลาดับที่ 30
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.1

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านหาดทรายขาวหมู่ที่ 1
ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการดังนี้
- ช่วงที่ 1 รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร
ลึก 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ฝาปิดราง
คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.12
เมตร ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง ขนาดกว้าง 0.45 เมตร
ยาว 0.50 เมตร จานวน 10 แผง
- ช่วงที่ 2 รางระบายน้า คสล. ขนาด กว้าง 0.35 เมตร
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25 เมตร ฝาปิดราง
คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.12
เมตร พร้อมปูายแสดงโครงการ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร
จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 17
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ ม.2

จานวน

197,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

- โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านผามุม หมู่ที่ 2
ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการดังนี้
- ก่อสร้างอาคารศาลาพักญาติโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคา
เมทัลซีส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.00
เมตร พร้อมปรับพื้นที่รอบเมรุ พร้อมปูายแสดงโครงการ
ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จานวน 1 ปูาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 74 ลาดับที่ 27
โครงการปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตร ม.2

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านผามุม
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดทรายขาว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายละเอียดโครงการดังนี้
- ปรับปรุงถนนลูกรังปรับแต่งเรียบถนนเพื่อการเกษตร
ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร พร้อมว่างท่อ คสล.ศก.
ขนาด 0.40 เมตร จานวน 19 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 2 ลาดับที่ 72
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จาเป็น
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานและอื่นๆ ที่จาเป็น
งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม
แ
งบดาเนินงาน
รวม
ผ
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกปุาตามแนวเขตอนุรักษ์ เฉลิมพะรเกียรติ ฯลฯ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 84 ลาดับที่ 1
โครงการรักน้า รักปุา รักแผ่นดิน

จานวน

182,000 บาท

100,000 บาท
55,000 บาท
55,000 บาท
35,000 บาท
5,000 บาท

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 84 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 76 ลาดับที่ 6

จานวน

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเช่น สารเคมีปูองกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย มีด จอบ และอื่นๆ
ที่จาเป็น
งบกลาง
แ
งบกลาง
ผ
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(คิดเป็นร้อยละห้าของ
ค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง)และอื่นๆที่เกีย่ ว
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สานักงานก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533และหนังสือ
สานักงาน ก.จ.ก.ท. และ อ.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุในเขตตาบล
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสาหรับผู้พิการในเขตตาบล
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

รวม 4,876,700 บาท
รวม 4,876,700 บาท
รวม 4,876,700 บาท
95,000 บาท
จานวน

จานวน 2,869,700 บาท
จานวน 1,152,000 บาท
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสาหรับผู้ปุวยเอดส์ในเขต
ตาบลหาดทรายขาว จานวน 12 เดือน และอื่นๆ ที่จาเป็น
สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน
ในกรณีเกิด สาธารณภัยวาตภัย อัคคีภยั อุทกภัย และภัยอื่นๆ
ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยอื่นๆ และกรณีที่จาเป็นต้องใช้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และอื่นๆ ที่จาเป็น
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนวันละบาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนวันละบาทของตาบล
หาดทรายขาว
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่ หรือท้องที่ อบต.หาดทรายขาว ซึ่ง อปท.
จะต้องจัดเงินสมทบตามสัดส่วนจานวนประชากรในเขต
อบต. เพื่อเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่
และอื่นๆ ที่จาเป็น
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ โดยคานวนในอัตรา 1 % ของประมาณ
การรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนและอื่นๆ ที่จาเป็น

จานวน

500,000 บาท

จานวน

40000 บาท

จานวน

60000 บาท

จานวน

140000 บาท

