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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหาดเส้ียวอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบล  หาดเส้ียว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง 
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

 1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลหาดเส้ียว      
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน 68,074,805.32 บาท 

1.1.2 เงินสะสม 54,129,718.69 บาท 

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 29,237,577.82 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
 จํานวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
 จํานวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 

 1.2  เงินกูคงคาง จํานวน  3,925,873.93  บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
 (1)  รายรับจริง จํานวน  65,324,303.37  บาท  

        ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร 816,978.24 บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 752,148.10 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,775,773.28 บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                  - บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 103,623.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน                  - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 31,808,923.00 บาท 
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   (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,300,568.00   บาท   

 (3)  รายจายจริง จํานวน 63,200,443.60  บาท  

        ประกอบดวย 
 งบกลาง   15,275,650.60 บาท 

 งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 

24,658,382.33 บาท 

 งบดําเนินงาน  
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคา
สาธารณูปโภค)   

17,938,656.67 บาท 

 งบลงทุน   
(หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง)  

1,277,722.00 บาท 

 งบรายจายอื่น   
(หมวดรายจายอื่น) 

20,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน   
(หมวดเงินอุดหนุน) 

4,030,032.00 บาท 

 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,577,568.00 บาท 

    (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน 3,782,300.00 บาท 

    (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน  -  บาท  

    (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน     -    บาท    
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 816,978.24 1,105,000.00 1,085,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

752,148.10 929,000.00 929,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,775,773.28 4,100,000.00 4,100,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 103,623.00 60,000.00 80,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 4,448,522.62 6,194,000.00 6,194,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล 

   

หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 
รวมรายไดที่รัฐเก็บแลวจัดสรรให

เทศบาล 
29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหเทศบาล    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนนุให
เทศบาล 

31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 

รวม 65,324,303.37 75,000,000.00 75,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

รายจาย 
 

รายจายจริง 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง   15,275,650.60 16,284,240.00 16,978,590.00 

งบบุคลากร 24,658,382.33 27,480,260.00 29,078,180.00 

งบดําเนินงาน 17,938,656.67 24,641,000.00 22,150,000.00 

งบลงทุน    1,277,722.00 2,309,500.00 1,936,230.00 

งบเงินอุดหนุน   4,030,032.00 4,265,000.00 4,857,000.00 

งบรายจายอื่น   20,000.00 20,000.00 - 

รวมจายจากงบประมาณ 63,200,443.60 75,000,000.00 75,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,541,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,735,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,158,800

แผนงานสาธารณสุข 3,356,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 435,400

แผนงานเคหะและชุมชน 8,164,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,301,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,047,530

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,005,880

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,978,590

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,978,590 16,978,590
    งบกลาง 16,978,590 16,978,590

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,561,920 1,977,340 4,054,300 402,720 13,996,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,713,600 1,977,340 4,054,300 402,720 11,147,960

งบดําเนินงาน 1,829,500 777,000 840,000 30,000 3,476,500
    ค่าตอบแทน 79,000 82,000 100,000 0 261,000

    ค่าใช้สอย 616,500 465,000 420,000 30,000 1,531,500

    ค่าวัสดุ 540,000 205,000 300,000 0 1,045,000

    ค่าสาธารณูปโภค 594,000 25,000 20,000 0 639,000

งบลงทุน 9,000 20,000 0 0 29,000
    ค่าครุภัณฑ์ 9,000 20,000 0 0 29,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 2,709,080 0 2,709,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,709,080 0 2,709,080

งบดําเนินงาน 5,000 933,000 70,000 1,008,000
    ค่าใช้สอย 5,000 379,000 70,000 454,000

    ค่าตอบแทน 0 144,000 0 144,000

    ค่าวัสดุ 0 320,000 0 320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 90,000 0 90,000

งบเงินอุดหนุน 0 18,000 0 18,000
    เงินอุดหนุน 0 18,000 0 18,000

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,343,700 2,537,500 0 3,881,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,343,700 2,537,500 0 3,881,200

งบดําเนินงาน 4,022,700 2,097,800 20,000 6,140,500
    ค่าใช้สอย 1,054,000 2,077,800 20,000 3,151,800

    ค่าวัสดุ 2,645,700 0 0 2,645,700

    ค่าสาธารณูปโภค 323,000 0 0 323,000

    ค่าตอบแทน 0 20,000 0 20,000

งบลงทุน 63,100 0 0 63,100
    ค่าครุภัณฑ์ 33,100 0 0 33,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,074,000 0 4,074,000
    เงินอุดหนุน 0 4,074,000 0 4,074,000

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,115,340 0 1,115,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,115,340 0 1,115,340

งบดําเนินงาน 1,355,000 850,000 2,205,000
    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000

    ค่าใช้สอย 910,000 450,000 1,360,000

    ค่าวัสดุ 330,000 400,000 730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 35,900 0 35,900
    ค่าครุภัณฑ์ 35,900 0 35,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 303,400 303,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 303,400 303,400

งบดําเนินงาน 132,000 132,000
    ค่าใช้สอย 132,000 132,000

หน้า : 5/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 859,600 0 324,300 2,081,400 0 3,265,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 859,600 0 324,300 2,081,400 0 3,265,300

งบดําเนินงาน 500,000 0 1,240,000 2,665,000 10,000 4,415,000
    ค่าตอบแทน 30,000 0 0 30,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 271,000 0 990,000 1,650,000 10,000 2,921,000

    ค่าวัสดุ 175,000 0 250,000 985,000 0 1,410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000 0 0 0 0 24,000

งบลงทุน 44,400 0 0 0 0 44,400
    ค่าครุภัณฑ์ 44,400 0 0 0 0 44,400

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 40,000 0 440,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 40,000 0 440,000

หน้า : 6/10

- 11 -



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 165,000 165,000
    ค่าใช้สอย 165,000 165,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

หน้า : 7/10
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 165,000 165,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 165,000 165,000

งบดําเนินงาน 20,000 580,000 261,000 861,000
    ค่าใช้สอย 20,000 580,000 180,000 780,000

    ค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 51,000 51,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 190,000 0 225,000
    เงินอุดหนุน 35,000 190,000 0 225,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,505,100 0 2,505,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,505,100 0 2,505,100

งบดําเนินงาน 1,125,000 0 1,125,000
    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 395,000 0 395,000

    ค่าวัสดุ 660,000 0 660,000

งบลงทุน 0 1,417,430 1,417,430
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,417,430 1,417,430
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

หน้า : 9/10
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 120,000 1,017,480 1,137,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 1,017,480 1,137,480

งบดําเนินงาน 1,113,000 1,459,000 2,572,000
    ค่าตอบแทน 3,000 76,000 79,000

    ค่าใช้สอย 530,000 975,000 1,505,000

    ค่าวัสดุ 180,000 205,000 385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 203,000 603,000

งบลงทุน 170,000 126,400 296,400
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,000 100,000 270,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 26,400 26,400

หน้า : 10/10
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความ             
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดสุโขทัย ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ขอ 2 เทศบญัญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 75,000,000 บาท 
 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,541,780 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,735,080 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 14,158,800 

    แผนงานสาธารณสุข 3,356,240 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 435,400 

    แผนงานเคหะและชุมชน 8,164,700 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 215,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,301,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,047,530 

    แผนงานการเกษตร 60,000 

    แผนงานการพาณิชย 4,005,880 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 16,978,590 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 75,000,000 

 ขอ  5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น       -     บาท 
 ขอ  6  ใหนายกเทศมนตรปีฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ            
การเบิกจายเงิน ของเทศบาล 
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กันยายน29



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,183,093.83 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 63,954.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 138,165.74 505,000.00 -3.96 % 485,000.00
     ภาษีป้าย 651,459.00 678,812.50 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 15,060.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,913,566.83 816,978.24 1,105,000.00 1,085,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,939.10 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 514,080.00 557,167.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,410.00 3,630.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,612.00 1,114.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 42,150.00 33,900.00 52,000.00 0.00 % 52,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 621.00 885.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

135,500.00 86,500.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

59,300.00 40,300.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  18:57:44 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 12,650.00 16,850.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,375.00 6,873.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,505.00 1,880.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,300.00 110.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 27,108.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 812,611.00 752,148.10 929,000.00 929,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,400,589.00 2,149,194.00 3,400,000.00 0.00 % 3,400,000.00
     ดอกเบี้ย 690,113.88 626,579.28 700,000.00 0.00 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,090,702.88 2,775,773.28 4,100,000.00 4,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 35,000.00 72,600.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 18,975.00 31,023.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,975.00 103,623.00 60,000.00 80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 474,301.81 477,141.29 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,182,732.03 17,821,655.99 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,614,346.00 2,590,401.18 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,621.24 48,879.57 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,978,228.76 5,138,711.41 4,160,000.00 0.00 % 4,160,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 65,491.44 57,968.06 65,000.00 0.00 % 65,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,045,444.67 960,334.25 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  18:57:44 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,512,616.00 1,971,766.00 3,278,000.00 0.00 % 3,278,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,735.40 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,919,517.35 29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 31,178,337.00 31,808,923.00 38,000,000.00 0.00 % 38,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,178,337.00 31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00
รวมทุกหมวด 70,968,710.06 65,324,303.37 75,000,000.00 75,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,085,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 485,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผาน
มา โดยลดตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ภาษีป้าย จํานวน 600,000 บาท

  - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 929,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

  - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 52,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

   - ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 130,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 80,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,100,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 3,400,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

 - ประมาณการไว้มากกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

   - ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,806,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,160,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,500,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,278,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 38,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,000,000 บาท

   - ประมาณการไว้เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 416,146.28 428,630.67 441,490 3 % 454,740

คาชําระดอกเบี้ย 143,119.53 130,635.14 117,780 -11.24 % 104,540

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 476,052 436,766 530,000 0 % 530,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 19,843 25,000 0 % 25,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,319,200 10,478,100 11,136,000 3.99 % 11,580,330

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,372,800 2,427,200 2,736,000 -1.75 % 2,688,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 67,500 80,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 0 214,850 31,470 217.76 % 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,110,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 30,000 29,950 30,000 -33.33 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 62,716.75 63,775.79 66,500 -15.82 % 55,980

คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

135,900 135,900 140,000 0 % 140,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 19,849 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

820,000 780,000 1,150,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 14,913,283.56 15,275,650.6 16,554,240 16,978,590
รวมงบกลาง 14,913,283.56 15,275,650.6 16,554,240 16,978,590
รวมงบกลาง 14,913,283.56 15,275,650.6 16,554,240 16,978,590

รวมแผนงานงบกลาง 14,913,283.56 15,275,650.6 16,554,240 16,978,590
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

677,682 725,760 625,760 15.98 % 725,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 166,064 180,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 166,064 180,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

116,640 86,400 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,454,400 1,313,280 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,580,850 2,485,440 2,748,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,395,259 2,756,160 6,639,440 -54.39 % 3,028,200

เงินประจําตําแหนง 295,934 380,400 739,200 -48.54 % 380,400

คาจางลูกจางประจํา 227,340 238,560 252,120 4 % 262,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 927,960 956,760 2,713,040 -62.45 % 1,018,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 40,680 28,440 127,300 -81.15 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,887,173 4,360,320 10,471,100 4,713,600
รวมงบบุคลากร 6,468,023 6,845,760 13,219,420 7,561,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 370,000 -94.59 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 37,200 26,400 429,000 79,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 97,300 97,320 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,825 11,465 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 329,359.39 159,798.99 300,000 -66.67 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 312 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 9,684 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําคูมือการใหบริการประชาชน
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 20,000 20,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการถวายพวงมาลา "พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช"

0 0 0 100 % 1,500

โครงการถวายพวงมาลา "พระปิยมหาราช" 0 0 0 100 % 1,500

โครงการถวายพวงมาลา "สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช"

0 0 0 100 % 1,500

โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เพื่อความสมานฉันท์ ของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

130,664 194,264 200,000 -75 % 50,000

โครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องสักการะ 
"วันพอขุนรามคําแหงมหาราช"

0 0 0 100 % 12,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

13,974 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 135,622.15 92,156.24 150,000 0 % 150,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 5/72
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รวมค่าใช้สอย 770,740.54 575,004.23 1,250,000 616,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,735.9 86,599 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,223 19,425 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 23,620 35,396 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 20,355 11,526 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,200 15,400 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 166,615 125,578 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 364 1,991 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,800 97,250 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 399,912.9 393,165 520,000 540,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 536,051.44 329,087.14 400,000 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 86,579.67 67,032.04 80,000 25 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,440.31 4,467.5 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,751 24,833 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 664,082.42 444,679.68 574,000 594,000
รวมงบดําเนินงาน 1,871,935.86 1,439,248.91 2,773,000 1,829,500

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 6/72
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 
เครื่อง

42,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดแขวน

0 23,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 
ฟุต

0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อไมค์ประชุม แบบไรสาย จํานวน 3 
ชุด

69,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อไมค์ประชุมแบบไรสาย 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด  3,500 ANSI Lumens

0 0 30,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 21,900 16,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 7/72
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3 
เครื่อง

2,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,600 44,900 101,800 9,000
รวมงบลงทุน 117,600 44,900 101,800 9,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี
ตาง ๆ

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,457,558.86 8,329,908.91 16,094,220 9,440,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,255,320 1,335,660 0 100 % 1,490,280

เงินประจําตําแหนง 170,400 170,400 0 100 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 243,160 272,520 0 100 % 292,660

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 8/72
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 30,260 28,260 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,699,140 1,806,840 0 1,977,340
รวมงบบุคลากร 1,699,140 1,806,840 0 1,977,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 51,000 66,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 51,000 66,000 77,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 252,440 246,000 300,000 -6.67 % 280,000

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 9/72
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   75,238 78,440 100,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อ
ใชวางแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปี พ.ศ. 
2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชาคม และการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

11,928 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมและการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0 1,644 0 0 % 0

โครงการประชาคมและการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน เชื่อมโยง
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2562

7,049 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 10/72
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน เชื่อม
โยงแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน เชื่อม
โยงแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการปองกันการทุจริต 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการปองกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15,794 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการปองกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
งานประชาสัมพันธ์

13,297 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
งานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

0 11,936 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
งานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 11/72
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โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงกาอบรมการปองกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 7,736 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,500 18,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 377,246 364,506 560,000 465,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,307 18,090 40,000 50 % 60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 29,874.4 21,500 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 1,470 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,687 22,717 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,790 40,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 126,658.4 104,577 255,000 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,404.23 10,259.16 25,000 -40 % 15,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,404.23 10,259.16 25,000 25,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 12/72
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รวมงบดําเนินงาน 564,308.63 545,342.16 917,000 777,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 
1 ตู

5,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 
ฟุต

0 0 9,000 -100 % 0

โครงการจัดหาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน

39,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 99,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 2 
เครื่อง

0 66,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD 0 4,770 1,700 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD จํานวน 
2 เครื่่อง

0 3,180 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค์
เคลื่อนที่ ชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด

25,700 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 13/72
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลองบันทึกวีดีโอ 0 0 19,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโดรนถายภาพมุมสูง 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเลนส์สําหรับกลองดิจิตทัล 
(DSLR)

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

32,700 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาไมค์ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง 5,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์ถายวีดีโอและภาพ
นิ่ง จํานวน 1 เครื่อง

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครื่อง

700 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 
2

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ 
LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,000 172,950 83,700 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 14/72
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รวมงบลงทุน 140,000 172,950 83,700 20,000
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 20,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 20,000 20,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,403,448.63 2,545,132.16 1,020,700 2,774,340
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,488,705 1,517,291 0 100 % 2,307,840

เงินประจําตําแหนง 170,400 170,400 0 100 % 188,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,336,560 1,372,560 0 100 % 1,496,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 54,380 48,260 0 100 % 61,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,050,045 3,108,511 0 4,054,300
รวมงบบุคลากร 3,050,045 3,108,511 0 4,054,300

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 15/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 21,020 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 32,400 27,000 40,000 -25 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 37,400 48,020 110,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 195,000 180,000 380,000 -21.05 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

19,435 0 40,000 -25 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 126,070 57,010 100,000 -70 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,300 15,213.6 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 357,805 252,223.6 560,000 420,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 16/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 199,646.05 199,486 180,000 -16.67 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,980 9,200 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 980 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,993 3,936 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 18,879 18,415 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,740 99,740 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 328,238.05 331,757 330,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,427.6 10,461.5 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,427.6 10,461.5 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 734,870.65 642,462.1 1,020,000 840,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูล็อกเกอร์ 18 ชอง จํานวน 
3 ตู

23,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 17/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู 6,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล

0 65,700 0 0 % 0

โครงการจัดซื้่อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว )

0 0 17,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 21,950 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา
ตอนาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 26,950 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3 
เครื่อง

2,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 18/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,800 114,600 74,000 0
รวมงบลงทุน 40,800 114,600 74,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,825,715.65 3,865,573.1 1,094,000 4,894,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 19/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 432,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,686,723.14 14,740,614.17 18,208,920 17,541,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 552,660 586,740 591,840 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

21,480 21,480 21,480 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 255,060 268,980 284,520 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,485,480 1,539,150 1,567,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 142,780 128,660 130,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,475,460 2,563,010 2,613,280 0
รวมงบบุคลากร 2,475,460 2,563,010 2,613,280 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

42,000 21,000 50,000 -100 % 0

คาเชาบาน 70,000 84,000 84,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 20/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,830 13,250 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 124,830 118,250 164,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,200 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 28,808 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 126,050.34 138,871.53 190,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 127,250.34 167,679.53 220,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 42,371 69,670 50,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 52,371 94,670 60,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 54,104.49 52,364.17 60,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,881.32 16,987.85 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 21/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,204.76 8,204.76 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 78,190.57 77,556.78 90,000 0
รวมงบดําเนินงาน 382,641.91 458,156.31 534,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 15,950 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,950 0 0
รวมงบลงทุน 0 15,950 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,858,101.91 3,037,116.31 3,147,280 0
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 22/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 667,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 21,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 298,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,584,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,709,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,709,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 23/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ําเพื่อเก็บน้ําหนา
แลง

0 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

9,470 6,549 14,000 0 % 14,000

โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

48,000 28,800 30,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 48,000 29,200 30,000 0 % 30,000

โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,385 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

11,086 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 24/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
และกฎหมายจราจร
เบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร

24,170 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 151,111 94,549 159,000 379,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 39,800 27,550 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 112,679 92,355 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 45,000 58,000 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 197,479 177,905 260,000 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 348,590 272,454 419,000 933,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 25/72
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย

0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 18,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 18,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 348,590 272,454 419,000 3,660,080
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 26/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
และกฎหมายจราจรเบื้องตนและการบังคับ
ใชกฎจราจร

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานจราจร 0 0 0 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,206,691.91 3,309,570.31 3,571,280 3,735,080

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 593,040 628,500 444,360 87.96 % 835,200

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 113,400 18.52 % 134,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 336,000 345,120 353,000 2.58 % 362,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,075,440 1,120,020 922,760 1,343,700
รวมงบบุคลากร 1,075,440 1,120,020 922,760 1,343,700

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 27/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 914,655 1,009,140 1,100,000 -11.45 % 974,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 28,500 11,560 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,800 12,150 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 956,955 1,032,850 1,170,000 1,054,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,122 42,734 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,790 7,810 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 69,962 72,681 70,000 3,393.86 % 2,445,700

วัสดุกอสราง 87,275 94,740 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 28/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 52,244 19,645 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,620 19,860 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 314,013 257,470 270,000 2,645,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 5,915.07 222,427.29 220,000 4.55 % 230,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 51,532.51 56,769.72 50,000 20 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 28,709.6 28,746.2 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,157.18 307,943.21 305,000 323,000
รวมงบดําเนินงาน 1,357,125.18 1,598,263.21 1,765,000 4,022,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติชนิด
แรงดันน้ําคงที่

0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา 0 0 0 100 % 10,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink 
Tank Printer)

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 33,100

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 29/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการกอสรางปรับปรุงหลังคาบริเวณ
สนามเด็กเลน

315,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 7,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 315,500 7,700 30,000 30,000
รวมงบลงทุน 315,500 7,700 30,000 63,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,748,065.18 2,725,983.21 2,717,760 5,429,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,509,720 1,439,160 1,647,000 4.77 % 1,725,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 729,720 741,000 752,000 1.6 % 764,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 69,120 57,840 70,000 -31.43 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,308,560 2,238,000 2,469,000 2,537,500
รวมงบบุคลากร 2,308,560 2,238,000 2,469,000 2,537,500

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 30/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 16,000 15,200 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 0 0 86,000 5 % 90,300

คาเครื่องแบบนักเรียน 0 0 0 100 % 63,000

คาเครื่องแบบผูเรียน 0 58,500 60,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ
ศึกษา

0 0 60,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ

0 18,872 0 100 % 20,000

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 21,440 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 11,512 20,374 40,000 -25 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาหนังสือเรียน 0 0 40,000 5 % 42,000

คาอาหารกลางวันเด็ก 0 1,139,080 1,323,000 -0.23 % 1,320,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 31/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอุปกรณ์การเรียน 0 39,000 40,000 5 % 42,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,932,400 0 0 0 % 0

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0 452,200 459,000 -1.85 % 450,500

รวมค่าใช้สอย 1,965,352 1,728,026 2,108,000 2,077,800
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 2,317,924.76 1,981,262 2,396,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,317,924.76 1,981,262 2,396,000 0
รวมงบดําเนินงาน 4,299,276.76 3,724,488 4,524,000 2,097,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตระบบจําหนวยไฟฟา 350,897.47 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 3,762,658 3,670,360 3,920,000 3.93 % 4,074,000

รวมเงินอุดหนุน 4,113,555.47 3,670,360 3,920,000 4,074,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,113,555.47 3,670,360 3,920,000 4,074,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,721,392.23 9,632,848 10,913,000 8,709,300

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 32/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน 
ดานวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทยพวนบาน
หาดเสี้ยว

0 9,480 20,000 0 % 20,000

คาใชจายสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 9,480 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000 9,480 20,000 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 15,000 9,480 20,000 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 13,484,457.41 12,368,311.21 13,650,760 14,158,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 893,880 938,820 1,009,080 -19.31 % 814,200

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 138,000 149,280 1.53 % 151,560

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 33/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 21,420 16,540 -8.22 % 15,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,028,280 1,232,640 1,309,300 1,115,340
รวมงบบุคลากร 1,028,280 1,232,640 1,309,300 1,115,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,320 420 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 1,320 420 164,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 363,800 239,300 348,600 11.88 % 390,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,188 76,275 115,000 -56.52 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 34/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ Bike and walk friendly city @ 
หาดเสี้ยว

4,546 10,611 20,000 0 % 20,000

โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

325 17,764 20,000 -25 % 15,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ 45,875 1,000 50,000 -60 % 20,000

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 9,225 24,025 25,000 -60 % 10,000

โครงการเตรียมความพรอมการคุมครอง
ชีวิตผูสูงอายุ(และทุกคน)ลวงหนาใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

0 11,264 20,000 -75 % 5,000

โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มุงสู
คาร์บอนต่ํา

18,885 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส์
ในชุมชน

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส์
ในเด็กและเยาวชน

325 0 0 0 % 0

โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพื่อ
บําบัดน้ําเสีย

9,975 8,840 10,000 0 % 10,000

โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคสัตว์สู
คนในโรงเรียน

325 13,045 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและ
แผงลอย

9,954 13,891 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 35/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน

263,497 299,895 100,000 -70 % 30,000

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและควบคุมสุนัขจรจัด

20,719 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE)

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก

66,935 69,735 100,000 -30 % 70,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ

0 16,900 20,000 -25 % 15,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม TO BE 
NUMBER ONE

325 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา 0 30,914 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบาน 0 0 40,000 0 % 40,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,605 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 855,504 833,459 1,053,600 910,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,913 75,791 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,420 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 32,549 18,655 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,650 127,230 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 171,532 221,676 330,000 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 3,506.9 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,556 11,556 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,556 15,062.9 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 1,039,912 1,070,617.9 1,582,600 1,355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

0 24,200 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส 0 18,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน บุหนังเทียม 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องลางอัดฉีด 3 สูบ 
ขนาด 1 นิ้ว

0 23,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติชนิดแรงดัน
น้ําคงที่

0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลองถายรูป ขนาด 24 ลาน
พิกเซล

0 0 0 100 % 35,900

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ 0 42,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล

21,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 14,950 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3 
เครื่อง

2,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000 131,150 20,000 35,900
รวมงบลงทุน 24,000 131,150 20,000 35,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนชุมชนบานป่าไผ 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานหนองออ 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานหาดสูง 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวใต 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานหาดเสี้ยวเหนือ 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานใหม 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนชุมชนบานใหมชัยมงคล 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,232,192 2,574,407.9 2,911,900 2,506,240
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 364,450 284,664 400,000 0 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,400 4,300 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 403,850 288,964 500,000 450,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 28,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,544 30,204 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 97,860 110,000 172.73 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 35,544 156,064 210,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 439,394 445,028 710,000 850,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 439,394 445,028 710,000 850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,671,586 3,019,435.9 3,621,900 3,356,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 278,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 303,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 303,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 72,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึงบาน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟืนฟูการทอ
ผาของชุมชนในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ 
(ตอยอด)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 132,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 132,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 435,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 435,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 474,420 499,080 540,000 3.48 % 558,800

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400
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คาตอบแทนพนักงานจาง 149,160 155,160 161,400 3.1 % 166,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 10,260 4,260 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 768,240 792,900 835,800 859,600
รวมงบบุคลากร 768,240 792,900 835,800 859,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 1,200 2,400 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 844,959 999,600 1,300,000 -81.85 % 236,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,580 816 30,000 -66.67 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,994 18,186 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 867,533 1,018,602 1,350,000 271,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 48,680 45,451 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,443 2,685 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,994 4,457 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,230 4,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,856 89,200 90,000 -16.67 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 125,203 146,293 175,000 175,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,260 19,260 24,000 24,000
รวมงบดําเนินงาน 1,013,196 1,186,555 1,579,000 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 79,800 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 4 ตู

27,600 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์กอสราง

โครงการจัดซื้อเครื่องสวาน hammer Drill 0 2,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตูเชื่อมโลหะขนาดเล็ก 
จํานวน 2 เครื่อง

9,980 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อสวาน โรตารี่สกัด 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอเข็ง 
จํานวน 5 เครื่อง

47,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์ตัด
เหล็ก) จํานวน 1 เครื่อง

4,290 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปมลม 0 9,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล (ตั้งโตะ) จํานวน 2 เครื่อง

60,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 0 6,300 -100 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครื่อง

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 150,070 49,600 86,100 44,400
รวมงบลงทุน 150,070 49,600 86,100 44,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,931,506 2,029,055 2,500,900 1,404,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 362,885 314,520 1,334,100 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 9,000 0 18,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,004,640 1,021,080 1,038,320 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,000 83,220 78,700 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,460,525 1,418,820 2,469,120 0
รวมงบบุคลากร 1,460,525 1,418,820 2,469,120 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 49,800 36,000 85,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,800 36,000 95,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,245 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 27,338 13,040 70,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,250 87,572 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 111,833 100,612 320,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 341,997 337,720 350,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 31,195 175,568 300,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 89,560 100,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,156 68,676 110,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 456,348 671,524 860,000 0
รวมงบดําเนินงาน 617,981 808,136 1,275,000 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 46/72

- 69 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 8 หมูที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0 0 410,700 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพัน
โทชูศักดิ์ (ตอจากเดิม)– ดอยปู่ตา หมูที่ 5 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคสล.บริเวณซอย
เชื่อมเทศบาล 2 ตอจากเดิม (บานปาตอย) 
หมูที่ 1  ตําบลหาดเสี้ยว

0 354,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางเสริมถนนคสล.บริเวณซอย
ไทยเจริญ หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

0 38,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอย
เชื่อมถนนชมปรีดา (ขางบานหมอเปา) หมูที่ 
2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

0 0 90,700 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอ
สฟลท์คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมู
ที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

0 0 349,500 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง  

84,800 348,172 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 84,800 740,872 1,640,900 0
รวมงบลงทุน 84,800 740,872 1,640,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัช
นาลัย

265,793.21 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาหาดสูง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 350,000
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โครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอย
หนองผักลุง หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 265,793.21 0 0 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 265,793.21 0 0 400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,429,099.21 2,967,828 5,385,020 400,000
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 286,080 296,880 308,880 2.79 % 317,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,760 21,960 13,700 -50.36 % 6,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,840 318,840 322,580 324,300
รวมงบบุคลากร 318,840 318,840 322,580 324,300

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 810,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ํา
ใสเพื่อเมืองนาอยู

24,574 49,671 50,000 100 % 100,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 36,520 3,687 50,000 -40 % 30,000

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 296,920 200,000 -100 % 0

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

176,144 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,387 68,445 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 316,625 418,723 350,000 990,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 15,525 49,760 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,000 5,940 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,961 96,070 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 49,580 49,930 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 143,066 201,700 300,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 459,691 620,423 650,000 1,240,000

รวมงานสวนสาธารณะ 778,531 939,263 972,580 1,564,300
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,595,880 1,528,680 1,517,840 7.48 % 1,631,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 162,960 142,826.33 151,560 196.91 % 450,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,758,840 1,671,506.33 1,669,400 2,081,400
รวมงบบุคลากร 1,758,840 1,671,506.33 1,669,400 2,081,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,960 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 5,960 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,202,250 1,230,400 1,335,000 4.87 % 1,400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 138,622 132,568 450,000 -44.44 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,340,872 1,362,968 1,785,000 1,650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 231,472 316,835 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุกอสราง 3,200 25,382 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,500 95,100 100,000 -20 % 80,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 355,527 370,850 480,000 -4.17 % 460,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 13,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 645,699 821,367 1,025,000 985,000
รวมงบดําเนินงาน 1,992,531 2,184,335 2,840,000 2,665,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและ
การจัดการขยะในโรงเรียน อุดหนุนให
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง 20,000 2,880 0 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 22,880 20,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 22,880 20,000 40,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,771,371 3,878,721.33 4,529,400 4,786,400
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,910,507.21 9,814,867.33 13,397,900 8,164,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 310,680 321,720 340,680 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 10,980 5,700 6,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 321,660 327,420 346,680 0
รวมงบบุคลากร 321,660 327,420 346,680 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 321,660 327,420 346,680 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 72,000 72,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยา
เสพติด

39,425 49,630 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ใหกับชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

51,100 51,240 60,000 0 % 60,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,963 7,770 10,000 -50 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ
กลุมแมบานในเขตเทศบาล

524,683 536,679 50,000 0 % 50,000

โครงการเยี่ยมเยือน  หวงใย  ใสใจถึงบาน 43,212 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ใหความรูดานยาเสพติด 21,992 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสง
เสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกําลังกาย)

0 9,936 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟืนฟูการทอ
ผาของชุมชนในเขตเทศบาล

22,260 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริม
อาชีพ(ตอยอด)

24,064 25,964 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 732,699 753,219 332,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 732,699 753,219 332,000 165,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

0 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 732,699 803,219 382,000 215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,054,359 1,130,639 728,680 215,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุม
ชนสัมพันธ์คัพ"

0 69,740 70,000 -71.43 % 20,000

คาใชจายในการสงเสริมและการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท

72,480 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,480 69,740 70,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 72,480 69,740 70,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องออกกําลังกาย
พรอมติดตั้ง

0 0 100,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สนาม

โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน
พรอมติดตั้ง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 0 10,000 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตาน
ภัยยาเสพติด

15,000 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสรางเสริม
สุขภาพนักเรียน

10,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 35,000 10,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 10,000 35,000 35,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 107,480 79,740 205,000 105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา

23,000 0 25,000 -20 % 20,000

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
(สังขานต์ผูเฒา หมู 3)

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีแหกฐิน
ทางน้ํา แขงเรือ (เฮือซวง)

100,000 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 

0 1,000 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"พระปิยม
หาราช"

0 1,000 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการถวายพวงมาลา"สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช"

0 0 1,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ

18,960 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายโครงการประเพณีแหชางบวชนาค
ไทยพวนบานหาดเสี้ยว

0 0 0 100 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 58/72

- 81 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงาน
ประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนา
ลัย

40,000 0 40,000 0 % 40,000

คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอน
อดีตศรีสัชนาลัย

0 65,000 70,000 0 % 70,000

คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย

90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

คาใชจายโครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ"วันพอขุนรามคําแหงมหาราช"

0 7,000 12,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟา
บานเฮา

99,615 99,615 100,000 0 % 100,000

คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
หรืออื่นๆ

27,000 0 30,000 0 % 30,000

คาใชจายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งาน
ที่เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ

13,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 412,075 263,615 405,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 412,075 263,615 405,000 580,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

38,248.47 36,392 40,000 0 % 40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนา
ลัย

0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี
ตาง ๆ

39,400 30,400 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนา
ลัยและเทศกาลอาหาร

20,000 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยา
และงานกาชาด

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ
จังหวัดสุโขทัย

40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นในโรงเรียน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 157,648.47 126,792 230,000 190,000
รวมงบเงินอุดหนุน 157,648.47 126,792 230,000 190,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 569,723.47 390,407 635,000 770,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 142,440 148,200 155,000 2.58 % 159,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 16,980 11,220 8,000 -25 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 163,000 165,000
รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 163,000 165,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 9,880 13,388 15,000 -60 % 6,000

คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเที่ยว 11,520 0 30,000 66.67 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 21,400 13,388 45,000 180,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 8,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 51,000
รวมงบดําเนินงาน 21,400 13,388 45,000 261,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 180,820 172,808 208,000 426,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 858,023.47 642,955 1,048,000 1,301,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,356,100

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,058,200
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 72,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,505,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,505,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 270,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 395,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 660,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,125,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,630,100
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางสวน
ครูพะเยาว์เชื่อมถนนสายคลองพง หมูที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย

0 0 0 100 % 967,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 0 100 % 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
สําหรับคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการ

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,417,430
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,417,430

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,417,430
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,047,530
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนํา
หองเรียนสีเขียว (หนูนอยนักอนุรักษ์) ใหกับ
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)

0 0 10,000 0 % 10,000
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อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหอง
เรียนสีเขียว (หนูนอยนักอนุรักษ์) 

0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 10,000 10,000 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 10,000 10,000 60,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 456,000 336,000 440,000 9.09 % 480,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 456,000 336,000 490,000 530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 25,101 48,656 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสราง 9,755 69,998 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 34,856 118,654 180,000 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 260,546.93 237,138.54 300,000 -16.67 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 181,812.91 139,243.96 190,000 -21.05 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 442,359.84 376,382.5 490,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 933,215.84 831,036.5 1,160,000 1,113,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 210,000 -19.05 % 170,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 210,000 170,000
รวมงบลงทุน 0 0 210,000 170,000

รวมงานตลาดสด 1,053,215.84 951,036.5 1,490,000 1,403,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 349,320 366,360 388,120 6.45 % 413,160

คาจางลูกจางประจํา 209,040 220,020 229,200 6.6 % 244,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 313,439 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 34,876 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 918,360 934,695 977,320 1,017,480
รวมงบบุคลากร 918,360 934,695 977,320 1,017,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,820 420 1,000 900 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 27,720 27,820 76,000 76,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 590,500 645,600 840,000 0 % 840,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมผูประกอบการ
ฆาสัตว์ จําหนายเนื้อสัตว์ และการศึกษา
ดูงาน

48,705 3,205 20,000 -25 % 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,380 0 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 95,361 139,055 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 759,946 787,860 980,000 975,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 100,000 -40 % 60,000

วัสดุกอสราง 1,000 4,264 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,000 80,000 -25 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2564  19:07 หนา : 70/72

- 93 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,150 26,480 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 34,150 35,744 265,000 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 97,340.15 88,441.49 130,000 -23.08 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 67,597.79 61,519.09 187,000 -46.52 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 166,221.94 151,244.58 320,000 203,000
รวมงบดําเนินงาน 988,037.94 1,002,668.58 1,641,000 1,459,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 
24 นิ้ว

0 0 0 100 % 26,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 26,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 126,400

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 1,906,397.94 1,937,363.58 2,718,320 2,602,880
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,959,613.78 2,888,400.08 4,208,320 4,005,880

รวมทุกแผนงาน 62,745,245.48 63,200,443.6 75,000,000 75,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,978,590 บาท
งบกลาง รวม 16,978,590 บาท

งบกลาง รวม 16,978,590 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 454,740 บาท

  - เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญากูเงิน  เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม  2555
 ซึ่งนําไปกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 104,540 บาท

  - เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญากูเงิน เลขที่ 1041/48/2555  ลงวันที่ 11 มกราคม  2555
 ซึ่งนําไปกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 530,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง ตั้งแตเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565  รวม 12 เดือน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตรายเจ็บปวย ถึงแกความตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทํา
งาน  ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางที่ประมาณการทั้งปี  โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,580,330 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7
 ชุมชน ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน   
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคมแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,688,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 7
 ชุมชน ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม  แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 7
 ชุมชน ในเขตเทศบาล  คนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน    
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม  แผนงานงบกลาง
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายในฉุกเฉิน หรือจําเปนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งไมสามารถ
คาดการณ์ไดในระหวางปีงบประมาณ  หรือไมสามารถจัดทําราย
ละเอียดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณไวลวงหนา
ได เชน วาตภัย อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซอมแซมสิ่งสาธารณ
ประโยชน์ การซอมแซมหรือการสรางถนนสะพาน ทอระบาย
น้ํา ฯลฯ นอกจากนี้จะจายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จํา
เปนเรงดวน ซึ่งไมมีงบประมาณตั้งไว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล 
คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 55,980 บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงปีที่ผานมา(ยกเวนเงิน
กูเงินจายขาดและเงินอุดหนุน ทุกประเภท) (ตามขอบังคับ ส.ท.ท
.พ.ศ.2556 ขอ16) คํานวณ(รายรับจริง ปี 2563 – เงินอุด
หนุน x 0.00167) 
=  (65,324,303.37 –  31,808,923.00 )
=  33,515,380.37  x 0.00167 บาท
=  55,970.69 บาท  ตั้งไว  55,980.- บาท  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555
  - ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ
. 2556
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คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)

จํานวน 140,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น แผน
งานบริหารงานทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,110,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)(เทศบาล)โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3
 ของ งบประมาณรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี  (โดยไม
นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู เงินที่ผูอุทิศให  หรือเงินอุด
หนุนทั่วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะ
กิจ) คํานวณ = 3% (75,000,000 –
 38,000,000 = 37,000,000 x 3%)
  - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว6038 ลงวัน
ที่ 7 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาด
เสี้ยว  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,440,420 บาท

งบบุคลากร รวม 7,561,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหฝายการเมือง  ไดแก 
1. นายกเทศมนตรี  เดือนละ 28,800.- บาท
2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท จํานวน 2 คน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก
1.นายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,000.- บาท และ
2. รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 2 คน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก
1. นายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,000.- บาท
2. รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 2 คน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ 10,080.-บาท  
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ7,200.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

   -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก
1.ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 15,840.- บาท 
2. รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,960.- บาท  
3. สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.- บาท  จํานวน 10 คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,713,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,028,200 บาท

  -  เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล  จํานวน  519,600.-บาท
2. รองปลัดเทศบาล จํานวน  483,120.-บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  549,000.-บาท
4. หัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน 442,320.-บาท
5. หัวหนาฝายปกครอง จํานวน 448,920.-บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน  229,920.-บาท
7. นิติกร จํานวน  355,320.-บาท
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 380,400 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่ควรไดรับตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงจํานวน  5 อัตรา ดังตอไปนี้
1. ปลัดเทศบาล จํานวน  168,000.- บาท
2. รองปลัดเทศบาล จํานวน   42,000.- บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  134,400.- บาท
4. หัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน 18,000.- บาท
5. หัวหนาฝายปกครอง  จํานวน   18,000.- บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 262,200 บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง นักการ จํานวน 1
 อัตรา ในสํานักปลัดเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
และเงินตอบแทนพิเศษ   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,018,800 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทน ที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  6
 อัตรา ดังนี้  
1. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน  270,000.- บาท
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  192,000.- บาท
3. พนักงานวิทยุ  จํานวน  170,400.- บาท
4. พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ)  จํานวน  170,400.- บาท
5. พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) จํานวน 2
 อัตรา  จํานวน  216,000.- บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล 
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งบดําเนินงาน รวม 1,829,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตราย
เปนครั้งคราวหรือผูปฏิบัติราชการอื่นอันเปนประโยชน์แกเทศ
บาลฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติ
งานในสํานักปลัดเทศบาลและหนวยตรวจสอบภายใน ที่ไดรับคํา
สั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ   ใน
กรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่น ๆ

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  19:30:53 หนา : 9/112

- 104 -



ค่าใช้สอย รวม 616,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้
1. คาถายเอกสาร เย็บหรือเขาปกหนังสือ
2. คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเชาทรัพย์สิน
3. คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เชน คา
ธรรมเนียม คาคัดสําเนาเอกสาร ฤชา  อากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
4. คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ 
5. คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน จางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารตางๆ จางเหมาจัดทําโปสเตอร์ แผนพับหรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ จางเหมาจัดทําป้าย คาลางอัดขยายรูปถาย ฯลฯ
6. คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาใหผูรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
7. จางเหมาแรงงานบุคคล  รวมถึงคาจางเหมาอื่น ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ใหเบิกจายจากประเภทนี้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือพิธีการตางๆ  ดังนี้
  1) คารับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน (ไมเกินปีละ  1%   ของราย
ไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาด เงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให )
  2) คาเลี้ยงรับรอง  เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมของเทศบาล  การประชุมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  หรือคาใช
จายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปสัมมนา
ใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลักสูตร
หรือในการไปประชุมสัมมนาตาง ๆ แตละครั้ง
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โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2. ดานการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬานันทนาการ และการทอง
เที่ยว 2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2. ดานการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทอง
เที่ยว 2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการถวายพวงมาลา "พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" จํานวน 1,500 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการถวายพวงมาลา “พระบาท
สมเด็จพระชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร”เชน คาพวงมาลา คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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โครงการถวายพวงมาลา "พระปิยมหาราช" จํานวน 1,500 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการถวายพวงมาลา  “พระปิยม
หาราช”เชน คาพวงมาลา  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการถวายพวงมาลา "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จํานวน 1,500 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการถวายพวงมาลา “พระ
นเรศวรมหาราช”เชน คาพวงมาลา  คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.2 แผน
งานบริหารงานทั่วไป

โครงการรวมงานรัฐพิธีถวายเครื่องสักการะ "วันพอขุนรามคําแหง
มหาราช"

จํานวน 12,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรวมงานรัฐพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช” เชน คา
สักการะ คาพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.2 แผน
งานบริหารงานทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซม
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ฯลฯ  เปนตน  

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากระดาษ  คาปากกา  ดินสอ กระดาษ
แฟกซ์ กระดาษไข  หมึกโรเนียว แฟ้ม กระดาษคาร์บอน ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิด
ประกาศ  กระดานดํา  กระดานไวท์บอร์ด  
นาฬิกาตั้งหรือแขวน แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร คาน้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  มูลี่ , มานปรับแสง  ที่ใชใน
กิจการของเทศบาลหรืออื่น ๆ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ์บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟ้าสํานัก
งานซอมแซมวิทยุประจําที่ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่น ๆ ที่จํา
เปน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม ไม
กวาด น้ํายาลางหองน้ํา  ผงซักฟอก  แกวน้ํา  คูลเลอร์  ถวย
กาแฟ  หรืออื่นๆ เพื่อใชสํานักงานเทศบาลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ซึ่งมีความจําเปนตอง ใชงานซอม
แซมปรับปรุงอาคารของเทศบาล  เชน ไมตางๆ เหล็ก น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหรืออื่นๆ ที่จําเปน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

-  เปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใชกับรถยนต์
เทศบาลเชน ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขควง  คีมล๊อค (คอ
มา) น๊อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน   เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ
ยนต์  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองขางรถ
ยนต์  หมอน้ํารถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  
ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  หรืออื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-  เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเชล
 น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาลและรถ
จักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาวัสดุและอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
จัดทําแผนพับ พูกัน สี รูปถายที่มาจากการลาง อัด ขยาย ถานใส
กลองถายรูปหรืออื่นๆฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาแผนดิสก์  หัวพิมพ์แถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หมึกเครื่องถายเอกสาร หมึกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูลหรืออื่น ๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 594,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาลฯ   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาลฯ   
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชโทรศัพท์สํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเพื่อบริการประชาชน   

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณีย์ยากร คาจัดสงโทรเลข
ธนาณัติบริการสงเอกสาร ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ์ คาวิทยุ
ติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจาย
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  และการสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน  2 ตัว
 โดยมี คุณลักษณะไมนอยกวา ดังนี้
1. ขนาดกวาง 122.9 ลึก 66.9 สูง 75 ซม.
2. ระบบกุญแจล็อค  3 ชั้น
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาทองตลาด
ตาม ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี
ตางๆ ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย จํานวน 8
 โครงการ ตามหนังสืออําเภอศรีสัชนาลัย ที่ สท 0418/ว 2061
 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ และการทอง
เที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,774,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,977,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,977,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,280 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  3  อัตรา  ดังตอไปนี้
  1. ตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
         จํานวน      638,760.-   บาท
  2. ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
         จํานวน      455,520.-   บาท
  3. ตําแหนงหัวหนาฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ                จํานวน      396,000.-   บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน ประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  จํานวน  3  อัตรา  ดังตอไปนี้
  1. ตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
         จํานวน  134,400.- บาท
  2. ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
         จํานวน  18,000.- บาท
  3. ตําแหนงหัวหนาฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ                จํานวน  18,000.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,660 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนที่ปฏิบัติหนาที่ ในกองวิชาการและแผนงาน จํานวน  2
  อัตรา ดังตอไปนี้
  1.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 126,420.- บาท 
  2.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 166,240
.- บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  1  อัตรา  ดัง
ตอไปนี้
   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  24,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย และประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

  - เพื่อจายเปน เงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาเอกชน หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563) ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

  - เพื่อจายเปน   
  1) คาจางถายเอกสาร เย็บหรือเขาปกหนังสือ  
  2)  คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน
  3)  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เชน คา
ธรรมเนียม คาคัดสําเนาเอกสาร ฤชา อากร และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
  4)  คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  5)  คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆ จางเหมาจัด
ทํา โปสเตอร์ แผนพับหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ จางเหมาจัดทําป้ายคา
ลางอัดขยายรูปถาย ฯลฯ 
  6)  คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
  7)  คาจางเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงคาจางเหมาอื่นๆ เพื่อใหได
มาซึ่งบริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวง
มหาดไทยใหเบิกจายจากประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  8)  รายจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปน
 1) คารับรอง หรือเลี้ยงรับรอง คณะศึกษาดูงานที่มาตรวจ
งาน นิเทศงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
 2) คาใชจายในการประชุมราชการภายในหนวยงาน ของการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือคําสั่งของเทศบาล และราย
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
  - เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง

โครงการประชาคม และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคม และ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปีงบประมาณของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
เมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
หมูบาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมูบาน เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปี ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
เมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการ
ป้องกัน การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของ
สมนาคุณ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
เมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบ
ประมาณ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาของสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
เมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

  - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมา ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน และ
กรณีดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เอง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

  -  เพื่อจายเปน คาจัดหาวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้     
 (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน เสาอากาศวิทยุ ลําโพง วัสดุที่นําไปใชกับหอกระ
จายขาว และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเปน คาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ผาปู
โต๊ะ  ถวยชาม แกวน้ําจานรอง กระติกน้ํารอน แปรงตางๆ น้ํายา
ตางๆ ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้     
 (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาจัดหาวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ ทราย หิน ดิน อิฐหรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง เสา
คอนกรีต และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อนําไป
กอสราง ปรับปรุงซอมแซม หอกระจายขาว ฯลฯ รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
 (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

  -  เพื่อจายเปน คาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล ก๊าซ น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ํามันจาร
บี ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การ์ด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ     ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย เอกสารเผยแพรตางๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ 
        (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ
 (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับ
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้  
   (1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   (2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
   (3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ใชในราชการ
ของเทศบาล คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต การสื่อ
สารอื่นๆ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING)

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  19:30:53 หนา : 28/112

- 123 -



งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2
 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังตอไปนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
  - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียด
ไมนอยกวา 2,048 x 1,536  Pixel
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
fi (802.11b,g,n,ac),Bluetooth และ GPS
  - มีอุปกรณ์เชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in)
  - มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
  - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
  - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,894,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,054,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,054,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,307,840 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 6 อัตรา       ดังนี้
  1. ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 529,560.- บาท
  2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  448,920.- บาท
  3. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  จํานวน  376,080
.- บาท
  4. หัวหนาฝายแผนที่ภาษี  จํานวน  300,000.- บาท
  5. นักวิชาการการเงินและบัญชี    จํานวน  250,000.- บาท
  6. นักวิชาการจัดเก็บรายได           จํานวน  203,280.- บาท
  7. เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  200,000.- บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง จํานวน  4  อัตรา    
  1. ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 134,400.- บาท
  2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  18,000.- บาท
  3. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายไดจํานวน 18,000.- บาท
  4. หัวหนาฝายแผนที่ภาษี  จํานวน 18,000.- บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,496,760 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมทั้งเงินเลื่อนขั้น
คาตอบแทน จํานวน 9  อัตรา 
  1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1  อัตรา
  2. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  1  อัตรา 
  3. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  2  อัตรา      
  4. ผูชวยเจาพนักงานการคลัง  1  อัตรา
  5. ชางแผนที่ภาษี  1  อัตรา  
  6. เจาหนาที่สํารวจ  2  อัตรา
  7. เจาพนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 61,300 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จาง จํานวน 5 อัตรา  
  1. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  1  อัตรา
  2. ชางแผนที่ภาษี  1  อัตรา  
  3. เจาหนาที่สํารวจขอมูล  2  อัตรา                                 
  4. เจาพนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ใหกับ
คณะกรรมการตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล  พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ   

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิ์ไดรับ
ตามระเบียบฯ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล  ผูมี
สิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ คาโฆษณาและ
เผยแพร คาเชาทรัพย์สิน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
 เปนตน    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เชน  การถายเอกสารระวางที่ดิน การคัดลอกขอมูลที่
ดิน เพี่อนํารูปแปลงที่ดินเขาสูโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน การจัดทําแผนที่แมบท การจัดทําขอมูลรายละเอียด
ประจําแปลงที่ดิน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทั้ง
การจางเหมาบุคลากรและอื่น ๆ เปนตน  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่
ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถาย
เอกสาร โต๊ะ  เกาอี้  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ    
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ แฟ้มเก็บ
เอกสาร  สมุดบัญชีตาง ๆ กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เปนตน  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ์บํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟ้า
หองทํางานกองคลังและอื่นๆ ที่จําเปน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนชุดถวยกาแฟ แกว
น้ํา หรืออื่น ๆ ที่จําเปน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอร์
รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เปนตน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํา
มันเบ็นซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  โฟม  พูกัน  สี  รูปภาพที่มาจากการ
ลาง  อัด  ขยาย  ถานใสกลองถายรูป  และอื่นๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ เปนตน  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อ
สารอื่นๆ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   เปนตน  
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 432,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ดังตอไปนี้
    1. ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 402,720
.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ  ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง       
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา เชน คาธรรมเนียม คาคัดสําเนาเอกสาร ฤชา อากร และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามกระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จํา
เปนตามอํานาจหนาที่ ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,660,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,709,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,709,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 667,200 บาท

  - เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้ 
  1. หัวหนาฝายป้องกันและรักษาความสงบจํานวน 402,720
.- บาท
  2. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 264,480.- บาท
  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงนเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,480 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มตาง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิไดรับตามกฎหมายใน
สํานักปลัดเทศบาล  
  1. หัวหนาฝายป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน 10,080
.-บาท
  2. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 11,400
.-บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด 
  1. หัวหนาฝายป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน  18,000
.-บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 298,200 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิงจํานวน 1 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําปี  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,584,200 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมเงินเลื่อน
ขั้น  คาตอบแทนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานป้องกันฯ  รวมจํานวน 13
  อัตรา  ดังนี้ 
  1. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(ภารกิจ) จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 504,200.-บาท 
  2. พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)  จํานวน 10
 อัตรา  จํานวน 1,080,000.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานป้องกันฯ  
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งบดําเนินงาน รวม 933,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาปวยการ อปพร. ตามระเบียบที่เกี่ยวของ และ
อื่น ๆ   

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 379,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปสัมมนา
ใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลักสูตร
หรือในการไปประชุมสัมมนาตาง ๆ แตละครั้ง

โครงการจัดซื้อถังเก็บกักน้ําเพื่อเก็บน้ําหนาแลง จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ํา เพื่อเก็บน้ํา
ไวใชอุปโภค  บริโภค ในชวงหนาแลงใหกับชุมชน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล
ปีใหมและสงกรานต์

จํานวน 14,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในชวงเทศกาล ปีใหม และสงกรานต์ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม  4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
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โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน

โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท์
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม 4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  5.3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.3 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  5.3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน
  - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์  คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สินอื่น  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน รถดับ
เพลิงรถยนต์บรรทุกน้ํา รถกูภัย เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําและ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เปนตน 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  และอุปกรณ์บํารุง
รักษา ซอมแซมไฟฟ้าสถานีดับเพลิง  เครื่องสัญญาณเตือนภัยและ
วิทยุมือถือและอื่นๆ 
ที่จําเปน  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ปรับปรุงอาคารสถานีดับ
เพลิง และปรับปรุงโป๊ะสูบน้ํา  เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  คอน สวาน ถังน้ํามัน และอื่น ๆ
 ฯลฯ  เปนตน   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใชกับรถ
ยนต์ เทศบาล เชน ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่ ไขควง  คีมล๊อค
 (คอมา) น๊อตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ รถยนต์ ตลับลูกปน น้ํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมอง
ขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดี
เชล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาล รถ
จักรยานยนต์ และรถยนต์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับงาน
ป้องกันฯ เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด  ถุงเทารองเทา เข็มขัด ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงาน
ป้องกันฯ เชน สายสงตอทอดับเพลิง  น้ํายาเคมี  ถังดับเพลิง ฯลฯ
 เปนตน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสถานีดับเพลิงฯ   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสถานีดับเพลิงฯ   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร  คาเทเล็กซ์  คาวิทยุ
ติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยว
กับอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ 

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย

จํานวน 18,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอศรี
สัชนาลัยใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5
 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
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งานจราจร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการติดตั้งกระจกโคงบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเปนคาวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อติดตั้งทางแยก  เพื่อ
ลดอุบัติเหตุฯ ภายในเขตเทศบาล เชน กระจกมองทาง
แยก หรือ  อื่น ฯลฯ เปนตน   
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้อง
ตนและการบังคับใชกฎจราจร

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจรเบื้องตนและการบังคับใชกฎ
จราจร  เพื่อใหความรูกับเด็กและเยาวชน ใหความรูเกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจรเบื้องตนและการบังคับใชกฎจราจร
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดานการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1.1 การ
รักษาความสงบภายใน  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,429,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,343,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,343,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 835,200 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน
จํานวน 2  อัตรา  ดังนี้
  1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  432,000 บาท
  2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  จํานวน  403,200 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง   จํานวน 1  อัตรา ดังตอไปนี้
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  134,400 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 362,100 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางพรอมทั้งเงินเลื่อน
ขั้นคาตอบแทน
จํานวน 2  อัตรา  ดังตอไปนี้
  1.  ผูชวยนักวิชาการศึกษา   จํานวน  254,100 บาท 
  2.  คนงานทั่วไป จํานวน  108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
  1. คนงานทั่วไป  จํานวน  12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,022,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,054,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 974,000 บาท

  - เพื่อใชจายเปนคาดําเนินการดังนี้  
  1. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
ตางๆ 
  2. คาธรรมเนียมตางๆ 
  3. คาติดตั้งไฟฟ้าประปา  โทรศัพท์  เครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ          
  4. คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาใหผูรับจาง ทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง
 5. คาจางเหมาแรงงานบุคคล  รวมถึงคาจางเหมาอื่นๆ เพื่อใหได
มาซึ่งบริการ  ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวง
มหาดไทยเบิกจายจากประเภทรายจายนี้
  6. คาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ที่
ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ปริ้นเตอร์ กลองถายรูป  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์กีฬา  เครื่อง
ออกกําลังกายในฟิตเนส  ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,645,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไมบรรทัด  คลิป
  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง ตรายาง แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด หมึก
เครื่องถายเอกสารหรือวัสดุสํานักงานอื่นๆ และคาน้ําดื่ม  สําหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรืออื่นๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าที่จําเปนของกองการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน (สภา
ตําบล)  ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ขอมูลทองเที่ยว  หรือ
อื่นๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,445,700 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนของกองการ
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาน้ําดื่มสําหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
  - เพื่อจายคาวัสดุอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1  ศูนย์ และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล  จํานวน  2
  โรงเรียน จํานวนประมาณการ 1,245 คน 
  - ตามแนวทางประมาณการายรับและจัดทํางบประมาณรายจาย
รับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
  

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  19:30:53 หนา : 46/112

- 141 -



วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน (สภาตําบล)  และจัด
ทําสนามกีฬาในชุมชน หรืออื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องอุณหภูมิ  เจลลางมือ  แอลกอฮอล์
ลางมือ  หนากากอนามัยใหกับเด็กนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ หรืออื่นๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน ดอกไม  ไม
ดอก  ไมประดับ  พันธุ์พืช  กระถาง  ตนไม ปุ๋ย ยาฆาแมลง หรือ
อื่นๆ ตามความจําเปนของการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อเปนคาวัสดุ  และอุปกรณ์  จัดทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์ อัดขยายจากกลอง
ดิจิตอล  ถานกลองถายภาพ  การลงนามถวายพระพร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนแผนจานบันทึกขอมูล , อุปกรณ์บันทึกขอมูล หมึก
พิมพ์ชนิดตางๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 323,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ประสานงานเด็ก
และเยาวชน(สภาตําบล) ศูนย์บริการประชาชน  ศูนย์ขอมูล
การทองเที่ยว  ลานกีฬาและโรงเรียนบานใหม
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ประสานงาน
เด็กและเยาวชน(สภาตําบล)ศูนย์บริการประชาชน ลานกีฬาและ
โรงเรียนบานใหม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ ศูนย์
ประสานงานเด็กและเยาวชน (สภาตําบล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอินเตอร์เน็ตกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน (สภา
ตําบล)

งบลงทุน รวม 63,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ําคงที่ จํานวน 8,000 บาท

  - เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ําคง
ที่  จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใชในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีราย
ละเอียด  คุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา  ดังนี้
  - ปัมน้ําแบบอัตโนมัติ  แรงดันคงที่  ขนาด  300  วัตต์
  - มีระยะดูดไมนอยกวา 8 เมตร และระยะสงไมนอยกวา  20
 เมตร 
  - ทอดูดและทอจายมีขนาดไมนอยกวา 35 มม. 
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แตจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานจัดหาตามราคาทอง
ตลาด ตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
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โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา จํานวน 10,100 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส  จํานวน  1 ใบ  
  
  - เพื่อใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีรายละเอียด  คุณลักษณะพื้น
ฐานไมนอยกวา ดังนี้
  1. ขนาดที่กําหนด  เปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา  2,500 ลิตร
  2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. ราคาดังกลาวไมรวมขาตั้งและไมรวมคาติดตั้งแลว
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปีของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,500  บาท จํานวน 15,000  บาท เพื่อใชในกองการ
ศึกษา มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวา  ดังนี้
  - เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปนPrinter, Copier , Scanner 
และ Faxภายในเครื่องเดียวกัน
  - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา27หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8ภาพตอนาที (ipm)-มีความ
เร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา15หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5ภาพตอนาที (ipm)
  - สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 (ขาวดํา-สี) ได
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
  - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวด า-สามารถทํา
สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์
  - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100แผน-สามารถใชได
กับA4, Letter, Legal และCustom
  - เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ปรับปรุง ตอเติม  ซอมแซม  อาคารเทศบาลหลังเกา
เดิม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์ประสานงานเด็กและ
เยาวชน (สภาตําบล) อาคารศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ขอมูลการ
ทองเที่ยว และหองฟิตเนส ฯลฯ เพื่อใหมีสภาที่สามารถใชงานได
ตามปกติ
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,709,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,537,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,537,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,725,500 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกครูผูดูแลเด็ก ครู พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใน ศพด.ทต.หาดเสี้ยว ดังตอไปนี้
  1. ครู   จํานวน  6  อัตรา จํานวน  1,683,500 บาท
  2. เงินวิทยฐานะ จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  42,000  บาท
  -เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะแกครูผูดูแลเด็ก   จํานวน  42,000
 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 764,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจาง  ผูที่ไดคาตอบแทน
ตามระเบียบฯ พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน  ดังตอไปนี้
  - ผูดูแลเด็ก  จํานวน 6 อัตรา
  1. พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา  จํานวน  332,000
  บาท
  2. พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตราจํานวน  432,000
  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดัง
นี้
  -  คนงานทั่วไป  จํานวน  48,000 บาท
  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตําแหนงตางๆของกองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,097,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ค่าใช้สอย รวม 2,077,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 90,300 บาท

 - เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรม
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 63,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3
-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงาน
วันเด็กแหงชาติ

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ  เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาของรางวัล คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาศิลป
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจาย เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนในการไปฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จํา
เปน ฯลฯ เปนตน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ
. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร  หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง

คาหนังสือเรียน จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม  2564
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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คาอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 1,320,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวนประมาณการ 265 คน ตามโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 450,500 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่  8
 กรกฎาคม  2564 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และ

งบเงินอุดหนุน รวม 4,074,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,074,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,074,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียน ในเขต
เทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน ใหกับโรงเรียนอนุบาล 
ศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) จํานวนประมาณการ 800 คนและ
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  จํานวนประมาณการ 180 คน
  - ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม  2564 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ดานวิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาไทยพวนบานหาดเสี้ยว

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนดานวิถี
ชีวิต และภูมิปัญญาไทยพวนบานหาดเสี้ยว เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการอบรม ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,506,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,115,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 814,200 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 2 อัตรา
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 453,960
.- บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  จํานวน 360,240.- บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนแกพนักงานเทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,560 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกพนักงานจาง พรอมเงินเลื่อน
ขั้นคาตอบแทน  
จํานวน 1 อัตรา 
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,180 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แกพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา 
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาผูปฏิบัติงานดานการงาน
ธุรการ งานสงเสริมสุขภาพ  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด
ลอม คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และจาง
เหมาบริการอื่นๆ  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม หรือพิธีการ ดังนี้
1. คารับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
2. คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งแตงตั้งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น การ
ประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือ
เรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
กับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน การประชุมกรณี
อื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง

โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Bike and Walk Friendly city @หาดเสี้ยว เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของ
สมนาคุณ ฯลฯ
  - นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการที่เกี่ยวของกับกระทรวง
มหาดไทย จํานวน 2 เรื่อง คือเรื่องดานเศรษฐกิจ ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน และเพื่อใหการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ใหเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวรายงานผลดําเนินการ   ให
จังหวัดตามประเด็นการรณรงค์การปั่นจักรยาน และกิจกรรมปั่น
จักรยาน
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข
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โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของ
สมนาคุณ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - เปนไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627   ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
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โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  ตลาดสดดี มี
มาตรฐาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข

โครงการเตรียมความพรอมการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ(และทุกคน)ลวง
หนาในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเตรียมความ
พรอมการคุมครองชีวิตผูสูงอายุ (และทุกคน) ลวงหนา ใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข

โครงการผลิตน้ําชีวภาพจากขยะสด เพื่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการผลิตน้ําชีวภาพ
จากขยะสด เพื่อบําบัดน้ําเสีย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - เปนไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
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โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคสัตว์สูคนในโรงเรียน จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับโรคสัตว์สูคนในโรงเรียน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารและแผงลอย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม  พ
.ศ. ฉบับที่ 2) 2550
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษา
ดูงาน

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ทําหนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE)

จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของ
สมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก เชน คาทรายทีมีฟอส คาน้ํายาพน
กําจัดยุงลาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตาม พรบ. เทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
แผนงานสาธารณสุข

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเชน คาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา  คาเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม แผนงานสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมูบาน จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมู
บาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ์ เชนคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
งานบานงานครัว ฯลฯ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน กระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียน
ตางๆ แบบพิมพ์ตางๆ ฯลฯ เปนตน  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล ใชในอาคารสํานักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและ
สถานที่อื่นๆ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ  เชน  น้ําดื่ม  แกว
น้ํา จานรอง ถาด ถวยชาม  ชอนสอม ถวยกาแฟ คูลเลอร์ กระติก
น้ํา ถังแก๊ส มีด ผาปูโต๊ะและอื่นๆ  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายคาวัสดุกอสราง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ซึ่งมี
ความจําเปนตองใชงานซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสถานที่อื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดทําป้าย
โฆษณา ประชาสัมพันธ์  จัดทําสื่อแผนพับ รูปถายที่มาจากการ
ลางอัดขยายจากกลองดิจิตอล วิดีโอเทป ถานใสกลองถาย
รูป แบตเตอรี่กลองถายรูป ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงานและอื่นๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล และอื่นๆ   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่ใชในสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตและการ
สื่อสารอื่นๆ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เปนตน 

งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกลองถายรูป ขนาด 24 ลานพิกเซล จํานวน 35,900 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปจํานวน  1  เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะไมนอยกวา ดังนี้ 
  - เปนกลองประเภทมิเรอร์เลส 
  - ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล
  - ชองความไวแสง (ISO) ถายภาพนิ่ง 100 – 25,600
  - ชองความไวแสง (ISO) ถายภาพเคลื่อนไหว 100 – 12,800
  - ถายภาพตอเนื่อง (สูงสุด) ไมนอยกวา 10 เฟรมตอวินาที
  - บันทึกวิดีโอ ระดับ 4K 
  - จอทัชสกรีน ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
  - มี Wifi/Bluetooth
  - พรอมแบตเตอรี่และหนวยความจํา ขนาดความจุ 32 GB
  - พรอมเลนส์และ Pretector Filter
  - สายชาร์ต, แทนชาร์ต แบตเตอรี่
  - อุปกรณ์เชื่อมตอคอมพิวเตอร์, ทีวี, โทรศัพท์มือถือ
  - กระเป๋ากลอง
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ แตมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน จัด
หาตามราคาทองตลาด ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจางเหมาบริการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ งานบริการสาธารณสุขอื่น และคาบริการอื่นๆ    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ์ เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง เครื่องพน
หมอกควัน  เครื่องพนยา ฯลฯ และอื่นๆ เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์  หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน แก๊สหุงตม น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพน
ยา และอื่นๆ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําลี ผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ชุดป้องกัน
โรค เปลหามคนไข หนากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุ
ณภูมิ (ปรอทวัดไข) น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ทรายทีมี
ฟอส ชุดเครื่องมือ ผาตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์ และ
เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์  สําหรับควบคุมและป้องกันโรค วัสดุวิทยา
ศาสตร์สําหรับการควบคุมป้องกันโรคและอื่นๆ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 435,400 บาท

งบบุคลากร รวม 303,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 303,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 278,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอม เงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้ 
  1. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2
 ตําแหนง  จํานวน  278,400.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานการพัฒนาชุมชน  ดังนี้  ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน  จํานวน 2 ตําแหนง  

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูพิการ หรือคาจางเหมาบริการ
หรืออื่น ๆ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึงบาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเยี่ยมเยือน  หวงใย ใสใจถึง
บาน    
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม  4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนฟ้นฟูการทอผาของชุมชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนฟ้นฟูการ
ทอผาของชุมชนในเขตเทศบาล    
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพ (ตอยอด) จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนตอยอดกลุมสง
เสริมอาชีพ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,404,000 บาท

งบบุคลากร รวม 859,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 859,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 558,800 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  1  อัตรา  ดังตอไป
นี้                                                                            
                      
  1.ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง   จํานวน  558,800.-    บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  และคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับตามระเบียบกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา  ดังตอไปนี้
 1. ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน   134,400.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 166,400 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อน
ขั้นคาตอบแทน จํานวน 1  อัตรา  ดังตอไปนี้ 
  1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 166,400.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และในวันหยุดราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงาน
เทศบาล  ผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 236,000 บาท

  - เพื่อจายเปน
        1) คาจางถายเอกสาร เย็บหรือเขาปกหนังสือ 
 2) คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน     
 3) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
 4) คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ
 5) คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน คาจางโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆจางเหมาจัดทําโปสเตอร์ แผนพับ
หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ จางเหมาจัดทําป้ายคาลางอัดขยายรูปถาย ฯลฯ
 6) คาจางเหมาบริการตางๆเชนคาจางเหมาใหผูรับจาง ทําการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
 7) คาจางเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงคาจางเหมาอื่นๆเพื่อใหได
มาซึ่งบริการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยใหเบิกจายจากประเภทรายจายนี้หรืออื่นๆ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะและ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนฯลฯ เปนตน
  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจาย คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆแตละครั้ง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

  -  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้ง  คาสิ่งของและคาแรงงานและ
กรณีดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองฯลฯเปนตน

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้มสิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
  1) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
  2) รายจายเพื่อจัด หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
  3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุเชนคาขนสงคาภาษีคา
ประกันภัยคาติดตั้งเปนตน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน สายยาง ไม
กวาด เขง คูลเลอร์ น้ํายาทําความสะอาดแกวน้ํา ถวยกาแฟ และ
เครื่องมือทําความสะอาดตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล ก๊าซ น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี ฯลฯ ฯลฯ รวม
ถึงรายจายดังตอไปนี้ 
   1) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ 
   2) รายจายเพื่อจัด หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
   3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อเปนคาวัสดุและอุปกรณ์จัดทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์  กระดาษเขียนโปสเตอร์  โฟม  พูกัน สี รูปภาพที่มาจาก
การลาง อัด  ขยาย  ถานใสกลองถายรูป  และอื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกาย  เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติหนาที่ เชน เสื้อคลุม รองเทาบูท หมวก ถุงมือ แวนตากัน  
 เศษผง  และอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ เปนตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และการ
สื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เปนตน

งบลงทุน รวม 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 44,400 บาท

  - เพื่อจายเปน คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
        1)กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนต์ขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
        (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
        (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใหมีคุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  - เปนไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าหาดสูง หมูที่ 3 จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัช
นาลัย เปนคากอสรางขยายเขตระบบไฟฟ้า บานหาดสูง      
หมูที่ 3 (กลุมบานนายจํารัส มาริด) จํานวน 7 ราย ในการขยาย
เขตระบบจําหนาย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 840,457.85 บาท โดย
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย ชวยออกคาใชจาย
ให รายละ 75,000 บาท จํานวน 7 ราย เปนจํานวนเงิน 525,000
 บาท เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อุดหนุนสมทบ 315,457.85
 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 22,082.05 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 337,539.90 บาท เปนไปตาม หนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิ
ภาคศรีสัชนาลัย ที่ มท. 5308.18 ศส.(บต.)/23229/2564 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยตั้งงบประมาณไวเผื่อการยืนราคาของ
การไฟฟ้า เปนระยะเวลา 6 เดือน

โครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนองผักลุง หมู 2 ตําบล
หาดเสี้ยว

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาค สาขาศรีสัช
นาลัย เปนคากอสรางวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ประปาบริเวณ
เชื่อมซอยหนองผักลุง หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว ตามหนังสือการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ที่ มท 55120-25/801 ลว
.21 กรกฎาคม 2563 โดยตั้งงบประมาณเผื่อการกําหนดยืนราคา
ของการประปาไว 6 เดือน
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งานสวนสาธารณะ รวม 1,564,300 บาท
งบบุคลากร รวม 324,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,300 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 317,500 บาท

   -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อน
ขั้นคาตอบแทน  
จํานวน  2  อัตรา  ดังตอไปนี้
 1. ตําแหนงคนงานสวนสาธารณะ  จํานวน  1
  อัตรา       จํานวน   164,800.- บาท
        2. ตําแหนงคนตกแตงสวน  จํานวน  1  อัตรา           
 จํานวน  152,700.- บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,800 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่   พรอมทั้งเงิน   เลื่อนขั้นคาตอบแทน  จํานวน  1
  อัตรา  ดังตอไปนี้
      1.  ตําแหนงคนตกแตงสวน จํานวน  1  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 1,240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 810,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
         1) คาจางถายเอกสาร เย็บหรือเขาปกหนังสือ 
  2) คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน     
  3) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  4) คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  5) คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน คาจางโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆจางเหมาจัดทําโปสเตอร์ แผน
พับหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ จางเหมาจัดทําป้ายคาลางอัดขยายรูป
ถาย ฯลฯ
  6) คาจางเหมาบริการตางๆเชนคาจางเหมาใหผูรับจาง ทําการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
         7) คาจางเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงคาจางเหมาอื่นๆเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยใหเบิกจายจากประเภทรายจายนี้ ฯลฯ  
         8) รายจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ําใสเพื่อเมืองนาอยู จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อใชจายเปนคาในการดําเนินโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และคลองสวยน้ําใสเพื่อเมืองนาอยู เชนคาอาหารและคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อใชจายเปนคาในการดําเนินโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเชน
คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย- เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนงานเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์  คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สินอื่น เชน  รถบรรทุกน้ํา หรืออื่นๆ ฯลฯ  เปนตน เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  เชน ไม  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูก
เหล็ก ตะปู อิฐ และเครื่องมือทํางาน  เชน  คอน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญา กรรไกรตัดตนไม และอื่น ๆ  ที่จําเปนในการทํา
งาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใชกับรถ
ยนต์เทศบาล เชน  แบตเตอรี่ ,ยางรถ  หรืออื่นๆ  สําหรับรถ
บรรทุกน้ํา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

   -  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  ถาน  แก๊สหุง
ตม  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  เปนตน

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ไมดอก ไม
ประดับ พันธุ์พืช กระถางตนไม ปุ๋ย ยาฆาแมลงและอื่นๆ ตาม
ความจําเปนของงานการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,786,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,081,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,081,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,631,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมทั้งเงินเลื่อนขั้น
คาตอบแทน จํานวน 14 อัตรา
  1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ  จํานวน  2  อัตรา
  2. คนงานประจํารถขนขยะ  จํานวน  7  อัตรา
  3. คนงานกวาดถนน จํานวน  5  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 450,000 บาท

  2.1  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จาง  จํานวน 14 อัตรา  จํานวน      144,000.-    บาท 
  1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ  จํานวน  2  อัตรา
  2. คนงานประจํารถขนขยะ  จํานวน  7  อัตรา
  3. คนงานกวาดถนน จํานวน  5  อัตรา
  2.2  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มแกพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ  จํานวน  14  อัตรา
จํานวน   306,000.- บาท
  1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จํานวน  2  อัตรา
  2.  คนงานประจํารถบรรทุกขยะ  จํานวน  7  อัตรา
  3. คนงานกวาดถนน จํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ     

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายคาจางเหมา คาจางเหมาขุดบอขยะ คา
จางเหมาปรับปรุงบอขยะ คาจางเหมาฝังกลบขยะ คาจางเหมา
กําจัดขยะ   คาจางศึกษาความเหมาะสมในการ    จัดการ
ขยะ  คาจางเหมาในการทําความสะอาดถนน ที่ หรือทาง
สาธารณะ คาจางเหมาตัดหญา คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูล
ฝอย คาธรรมเนียมตางๆ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ์ เชน  ซอมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์และขน
สง เครื่องตัดหญา ครุภัณฑ์งานบานงานครัว  ฯลฯ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 985,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด เขง น้ํายาทําความสะอาด  ถังขยะในชุมชน และเครื่องมือ
ทําความสะอาดตางๆ และอื่นๆ     

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจายคาวัสดุกอสราง ซึ่งมีความจําเปนตองใชงานซอม
แซม สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาล และสถานที่อื่นๆ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์  เพลา ตลับลูก
ปน หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํา
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย และอื่นๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 460,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัด
หญาและอื่นๆ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ํายา
ตางๆ หนากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข) ถุงมือสําหรับควบคุมและป้องกันโรค และอื่นๆ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด  และอื่นๆ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะในโรงเรียน 
อุดหนุนใหโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการ 
จัดการขยะในโรงเรียน   อุดหนุนใหโรงเรียนหาดเสี้ยว
วิทยา      จํานวน     20,000.-    บาท  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
  - ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน อุด
หนุนใหโรงเรียนเมืองเชลียง  จํานวน     20,000.-    บาท  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานเคหะและชุมชน  

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายคาจางเหมาในการลอกทอ รางระบายน้ํา
และวางทอระบายน้ําในเขตเทศบาล  และคาจางเหมาบริการ
ศึกษาความเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสีย และอื่นๆ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานภัย
ยาเสพติดใหกับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ใหกับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ใหกับชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม  4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เพื่อเปนการใหบริการแบบเชิงรุก  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.2  แผน
งานบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมแมบานในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนใน
เขตเทศบาล 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 5.7 แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ" จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเปตอง “ชุมชนสัมพันธ์
คัพ” เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณคา
ใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สนาม

โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอมติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนใหกับชุมชนบาน
หาดสูงและชุมชนหนองออ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด)
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
  - ครุภัณฑ์ดังกลางตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แตจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาทองตลาด
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
กเลนพรอมติดตั้ง
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติดใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบล หาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานภัย
ยาเสพติดใหกับโรงเรียนเมืองเชลียง
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสรางเสริม
สุขภาพนักเรียนใหกับโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเปนพุทธ
บูชา

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานและอนุรักษ์  ประเพณี
จุดบั้งไฟเปนพุทธบูชา  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจาย
อื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานต์ผูเฒา หมู 3) จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ (สังขานต์ผูเฒา หมูที่ 3) เชน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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คาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

คาใชจายโครงการประเพณีแหชางบวชนาคไทยพวนบานหาดเสี้ยว จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายโครงการประเพณีแหชางบวชนาค ไทยพวน
บานหาดเสี้ยว
 เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ  คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่  คาขบวนแหวัฒนธรรม คาดําเนินการพิธีเปิด
งาน คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
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คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรม
งานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกราต์ศรีสัชนาลัย เชน คาจัดขบวน
วัฒนธรรม  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรม
งาน “ยอนอดีตศรีสัชนาลัย นุงผาไทย ใสเงิน ทองลายโบราณ” 
เชน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่การสรางบานจําลองวิถีชีวิต  การ
แสดงวัฒนธรรม  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย จํานวน 90,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรม
งานของดีศรีสัชนาลัย  เชน  คาจัดขบวนวัฒนธรรมคาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้าบานเฮา จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้าบานเฮา
เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
 และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจาย
อื่นที่จําเปน และเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว แผนงานการศึกษา
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คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติหรืออื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ปฏิบัติธรรม  
 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ และการทองเที่ยว แผนงาน
การศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน
ไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงเผาเทียน  เลนไฟ  จังหวัดสุโขทัย ใหกับเทศบาลตําบลลาน
หอย ที่เปนเจาภาพในการดําเนินงานตามโครงการฯ
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ และการทองเที่ยว  แผนงาน
การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย
นุงผาไทย  ใสเงิน  ทองลายโบราณ  ใหกับที่ทําการปกครอง
อําเภอศรีสัชนาลัย
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว แผนงานการ
ศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย
และเทศกาลอาหาร  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทอง
เที่ยว แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาด จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยา
และ งานกาชาด  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลน
ไฟ
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ์งานประเพณีลอย
กระทงเผาเทียนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการทอง
เที่ยว แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่นในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่นในโรงเรียน  ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาด
สูง)
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ และการทอง
เที่ยว แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 426,000 บาท
งบบุคลากร รวม 165,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอม เงินเลื่อนขั้น
คาตอบแทนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสงเสริมการทองเที่ยว  จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้ 
1.ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานสงเสริมการทองเที่ยว  ดังนี้  
1.ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว  

งบดําเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการหรือ
อื่น ๆ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปสัมมนา
ใน 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
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คาใชจายสงเสริมการจัดการทองเที่ยว จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว เชน จัดพิมพ์
เอกสารการทองเที่ยว ศึกษาดูงาน การสงเสริมการทองเที่ยว คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดานการพัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  กีฬา นันทนาการ และการทอง
เที่ยว  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลักสูตร
หรือในการไปประชุมสัมมนาตาง ๆ แตละครั้ง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อเปนคาใชจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซอม
แซมครุภัณฑ์ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซม
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์งานบานงานครัว ฯลฯ  เปนตน  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ซึ่งมีความจําเปนตอง ใชงาน
ซอมแซมปรับปรุงอาคารของเทศบาล  เชน ไมตางๆ เหล็ก น้ํามัน
ทาไม ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหรืออื่นๆ ที่จําเปน 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชของเทศบาลฯ   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

   -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชของเทศบาลฯ   
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชโทรศัพท์สํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเพื่อบริการประชาชน  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ์ คาวิทยุ
ติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจาย
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  และการสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,630,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,505,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,505,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,356,100 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ดังตอไปนี้
      1. ตําแหนงหัวหนาฝายการโยธา  จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน          393,600.- บาท
        2. ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 2
 อัตรา  จํานวน          607,100.- บาท
        3. ตําแหนงวิศวกรโยธา จํานวน  1
 อัตรา  จํานวน          355,400.- บาท

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  19:30:53 หนา : 99/112

- 194 -



เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  และคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับ ตามระเบียบกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน  และเงินประจําตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา  ดังตอไปนี้
  1. ตําแหนงหัวหนาฝายการโยธา จํานวน  18,000.-   บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,058,200 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อน
ขั้นคาตอบแทน จํานวน  8  อัตรา  ดังตอไปนี้
    1. ตําแหนงผูชวยชางเขียนแบบ  จํานวน  1
  อัตรา จํานวน      182,900.- บาท
    2. ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน      335,300.- บาท
    3. ตําแหนงคนงาน  จํานวน  5  อัตรา จํานวน 540,000
.- บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,800 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่   จํานวน 6  อัตรา  ดังตอไปนี้
    1. ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน  1
  อัตรา จํานวน      12,800.- บาท
    2. ตําแหนงคนงาน  จํานวน  5  อัตรา  จํานวน 60,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติ
งานในสํานักปลัดเทศบาลและหนวยตรวจสอบภายใน ที่ไดรับคํา
สั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ   ใน
กรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่น ๆ
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิได
รับ ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

  -  เพื่อจายเปน
  1)คาจางถายเอกสาร เย็บหรือเขาปกหนังสือ
  2)คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพย์สิน
  3) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  4)คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  5)คาจางเหมาโฆษณา และเผยแพรตางๆ เชน คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆ จางเหมาจัดทํา
โปสเตอร์ แผนพับหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ จางเหมาจัดทําป้ายคา
ลาง อัด ขยาย รูปถาย ฯลฯ
  6)คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอ
เติม  ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง
  7)คาจางเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงคาจางเหมาอื่นๆเพื่อใหได
มาซึ่งบริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ใหเบิกจายจากประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาเบี้ยเลี้ยง
พยานหรือผูตองหา  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
  เปนตน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อเปนคาใชจาย คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละ
หลักสูตร หรือในการไปประชุมสัมมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์  คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สินอื่น เชน รถกระเชา รถหกลอ รถยนต์บรรทุกสวน
บุคคล หรืออื่นๆ ฯลฯ  เปนตน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อเปนคาวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนําไปปรับปรุงซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะ เชน เสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฟิวส์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับ
ปรุงซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายขาว  พรอมจัดซื้อ
และซอมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  เชน ไม  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูก
เหล็ก ตะปู  อิฐ ยางมะตอยสําเร็จรูป ทอระบายน้ํา คสล. และ
เครื่องมือทํางาน  เชน  คอน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีดเครื่องตัด
หญา กรรไกรตัดตนไม และอื่นๆ  ที่จําเปนในการทํางาน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใชกับรถ
ยนต์เทศบาล  เชน  แบตเตอรี่, ยางรถ  ฯลฯ  สําหรับ  รถ
กระเชา  รถหกลอ รถบรรทุกสวนบุคคล หรืออื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  ถาน  แก๊สหุง
ตม  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน สําหรับ รถ
กระเชา รถหกลอ รถบรรทุกสวนบุคคลหรืออื่นๆ

งานก่อสร้าง รวม 1,417,430 บาท
งบลงทุน รวม 1,417,430 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,417,430 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางสวนครูพะเยาว์เชื่อมถนนสาย
คลองพง หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 967,430 บาท

  - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยขางสวนครูพะเยาว์
เชื่อมถนนสายคลองพง หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว ขนาดกวาง 4.00 ม
.ยาว 407 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,628
 ตรม. พรอมลูกรังไหลทาง ขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง  เชน  คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง   คาปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล. คาซอมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน คาปรับ
ปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา คาปรับปรุงซอมแซมทอระบาย
น้ํา ฯลฯ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สําหรับคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อตั้งจายเปนเงินเพิ่มคางานสิ่งกอสรางใหผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) โครงการกอสรางของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  - ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ทต.หาดเสี้ยว)

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.ทตหาดเสี้ยว)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหองเรียนสีเขียว (หนูนอย
นักอนุรักษ์) ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง)

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหอง
เรียนสีเขียว (หนูนอยนักอนุรักษ์) ใหกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนา
ลัย (บานหาดสูง)  จํานวน 10,000.- บาท 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,403,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานตลาดสด จํานวน 1 อัตรา 
  1. คนงานดูแลตลาดสด  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในงานตลาดสด จํานวน  1 อัตรา 
  1. คนงานดูแลตลาดสด  จํานวน  1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,113,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ     

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจางเหมาบริการ
  1.1 คาจางเหมาบริการดูแล ทําความสะอาด ดูแลความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผล
ทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว และคาจางเหมาบริการอื่นๆ
  1.2 คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า และคาจางเหมาบริการอื่นๆ
  1.3 คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน  เชน  ซอม
แซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบล  หาดเสี้ยว หมูที่ 1 และ ตลาด
กลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบานเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว หมูที่ 2  แผงจําหนายสินคา หองน้ํา รางระบายน้ํา และ
สถานที่อื่นๆ เพื่อใหมีสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนําไปติดตั้งหรือ
ปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาด
กลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ  
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เพื่อปรับปรุงอาคาร โครงสราง
ตลาดสด ทั้ง 2  แหง  และสถานที่อื่นๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชนไมดอก ไม
ประดับ พันธ์พืช กระถางตนไม  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช  สัตว์  อุปกรณ์การเกษตร  และอื่นๆ ตามความจําเปนของ
งานเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถาน
ที่อื่นๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในตลาดสดเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว และตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้น
บานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในตลาดสดเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว และตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้น
บานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 170,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 170,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน  ปรับ
ปรุง  ตอเติม  ซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว หมูที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพื้นบาน เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 2  แผงจําหนาย
สินคา  หองน้ํา รางระบายน้ํา และสถานที่อื่นๆ เพื่อใหมีสภาพที่
สามารถใชงานไดตามปกติ
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,602,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,017,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 413,160 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา 
  1. สัตวแพทย์ชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา 
  1.  คนงานทั่วไป จํานวน   1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางพรอมเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทน จํานวน 3 อัตรา     
  1. คนงานประจําโรงฆาสัตว์ จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จาง  จํานวน  3 อัตรา   
  1. คนงานประจําโรงฆาสัตว์ จํานวน   3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,459,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ  

ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 840,000 บาท

  1.1 เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจางเหมาบริการฆาและ
ชําแหละสุกร และคาบริการอื่นๆ  
  1.2  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า และคาบริการอื่นๆ 
  1.3  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมผูประกอบการฆาสัตว์ จําหนายเนื้อสัตว์ 
และการศึกษา
ดูงาน

จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการฆาสัตว์ และจําหนายเนื้อสัตว์ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทาง
สังคม  แผนงานสาธารณสุข
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมแตละหลัก
สูตร หรือในการไปประชุมสัมมนาตางๆ แตละครั้ง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ์ เชน  ซอมแซมเครื่องลวกและปั่นขน เครื่องทํา
สลบสุกร รอกและเครน ซองบังคับสุกร เครื่องปั่นไฟสํารอง และ
อื่นๆ  เพื่อใหใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เพื่อนําไปติดตั้งหรือปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้าและวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหลของโรงฆาสัตว์ หรือสถานที่อื่นๆ  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเปนคาวัสดุกอสราง เพื่อปรับปรุงกลุมอาคาร โรง
ฆาสัตว์ โรงพักสัตว์  และสถานที่อื่นๆ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ชุดน๊อตยึดใบ
ปั่นขนสุกร ใบปั่นขนสุกร  สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม แหวน
สปริง น๊อต แกนเพลาลูกกลิ้งดานติดมอเตอร์ แกนเพลาลูกกลิ้ง
ดานไมติดมอเตอร์ ลูกปน เฟองโซคู ซีนกันน้ํามันเครื่องลวกและ
ปั่นขน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล และอื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ไฮดรอลิก  น้ํามันเบนซิน  ก๊าซหุงตม  ถาน  น้ํามันจาระบี  น้ํามัน
เครื่อง สําหรับเครื่องลวกและปั่นขน  ซองบังคับสุกร  เครื่องตัด
หญา  และอื่นๆ  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชนไมดอก ไม
ประดับ พันธ์พืช กระถางตนไม  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช  สัตว์  อุปกรณ์การเกษตร  และอื่นๆ ตามความจําเปนของ
งานเกษตร  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆาสัตว์เทศบาล และสถานที่
อื่นๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 203,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ที่ใชในโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว
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งบลงทุน รวม 126,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 26,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพรอมขา  จํานวน  5
  ตัว
  เพื่อใชในงานโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีรายละเอียด
และคุณลักษณะพื้นฐาน ไมนอยกวา ดังนี้
  - โครงสรางพัดลมทําจากเหล็กพนสีเคลือบสามารถป้องกันสนิม
ไดดี พรอมขาตั้งเชื่อมติด
  - ขนาด 24 นิ้ว
  - ใบพัดทําจากอะลูมิเนียมพรอมพนสี
  - แบบ 4 ใบพัด
  - แบบตะแกรง หนา - หลัง
  - มีลอเลื่อน สะดวกการเคลื่อนยาย
  - ครุภัณฑ์ดังกลาวตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ แตมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติ
งาน จัดหาตามราคาทองตลาด ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน  ปรับ
ปรุง  ตอเติม  ซอมแซมอาคารโรงฆาสัตว์  โรงพักสัตว์ หอง
น้ํา อาคารที่พักคนงาน ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เพื่อใหมีสภาพที่
ใชงานไดตามปกติ และอื่นๆ    
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รายละเอียดแบบแปลนประมาณการคาใชจาย
โครงการกอสราง (แบบ ปร.4 /ปร.5) 

 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
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แบบการตรวจทานขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 

เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

                                          ********************************** 

1.เอกสารประกอบการพิจารณา 
ลําดับ                                            รายการ      มี    ไมมี 
1.1 รางงบประมาณรายจายประจําป      
1.2 ประมาณการคาใชจายโครงการกอสราง      
1.3 แผนพัฒนาทองถ่ิน       
1.4 สําเนาการอนุมัติขยายเวลาการเสนอรางงบประมาณรายจายประจําป 

(กรณีเสนอรางไมทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม) 
      

1.5 สําเนารายงานการประชุมสภา      
2.กระบวนการพิจารณาของสภาทองถิ่น 
                                                   รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 
หนังสือเชิญประชุมท่ี สท 53201/ว 16  ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 
กําหนดประชุมวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 นัดประชุมลวงหนาจํานวน  7  วัน 
(นัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน ไมนับวันออกหนังสือและวันประชุม) 

     

2.1 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
สิ้นสุดการประชุมเวลา 12.20 น. 
สมาชิกเขารวมประชุม 11 คน ขาดประชมุ........1............คน 
(1) มติรับหลักการ 10 เสียง ไมรับหลักการ.......-....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง 
สภามีมติรับหลักการเม่ือเวลา.............11.30......น. 

     

(2) ตั้งกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3 คน 
(การเลือกกรรมการ ใชขอ12โดยอนุโลม โดยใหดําเนินการเลือกคนท่ีหนึ่งกอนแลวเลือกคน
ตอไปทีละคน) 

     

(3) มติสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ในวันท่ี  16  สิงหาคม  2564  
เวลา...08.30...น. ถึงวันท่ี…..18  สิงหาคม  2564.............เวลา…16.30...น.  รวมระยะ 
เวลา....24....ชม นับตั้งแตสภามีมติรับหลักการ(กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไมนอย
กวา 24 ชม.นับแตสภามีมติรับหลักการ 
     ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
     มีผูเสนอคําแปรญัตติ...............คน 
          ญัตติลดรายจาย จํานวน..........รายการ ลดจํานวนเงินท้ังสิ้น....................... .บาท 
          ญัตติตัดทอนรายจาย จํานวน........รายการ ลดจํานวนเงินท้ังสิ้น....................บาท 
          ญัตติเพ่ิม รายจายจํานวน..............รายการ เปนเงินท้ังสิ้น.............................บาท 
                     เสนอโดยผูบริหาร 
                     สมาชิกเสนอโดยมีคํารับรองของผูบริหาร 
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2.กระบวนการพิจารณาของสภาทองถิ่น(ตอ) 
                                                      รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 
(4) คณะกรรมการแปรญัตติกําหนดนัดประชุม ในวันท่ี......20 สิงหาคม 2564................ 
เวลา...09.00...น. ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรอรับคําแปรญัตติ  ตั้งแตวันท่ี  16 – 18 
สิงหาคม  2564  ไมมีผูยื่นคําแปรญัตติ และไดนัดประชุมลวงหนาแลว เม่ือคราวประชุม
สภาทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  โดยกําหนดไวในวันท่ี  20 สิงหาคม 2564 
ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการแปรญัตติ 
หมายเหตุ กรณีท่ีไมมีผูยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็ตองประชุม เพ่ือพิจารณา
สรุปผลการแปรญัตติ 

     

(5) เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว ไดเสนอรางขอบัญญัติข้ึนตามรางเดิมและ
ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภา เม่ือวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564  (รายงานอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใด
หรือขอใดบ าง การสงวนความเห็ นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวน 
คําแปรญัตติดวย) 
  มีการสงวนความเห็นกรรมการแปรญัตติ    ไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการ                       
                                                              แปรญตัติ 
  มีการสงวนคําแปรญัตติ                        ไมมีการสงวนคําแปรญัตติ 

     

(6) ประธานสภาสงรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติใหแกสมาชิกสภา  
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564  เวลา 11.30 น. หนังสือท่ี สท 53201/ 21  ลงวันท่ี  20 
สิงหาคม 2564 คิดเปนระยะเวลากอนการประชุม 73 ชม. (ประธานสภาสงรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติแกสมาชิกไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอนวันประชุมพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

     

2.2 วาระท่ี 2 ข้ันตอนการแปรญัตต ิ
(1) ประชุมสมัย(สามัญ/วิสามัญ)...สมัยสามัญ..สมัยท่ี...2/2564....ครั้งท่ี..2/2564.... 
เม่ือวันท่ี... 24  สิงหาคม 2564....เวลา...10.00......น. ผูเขารวมประชุม.......11..........คน 
ไมมารวมประชุม......1......คน 
    ไมมีการแปรญัตติ 
    มีการแปรญัตติ 
            แปรญัตติโดยสมาชิก จํานวน..................คน 
            แปรญัตติโดยคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน.................คน 
            แปรญัตติโดยนายก อปท. 

     

2.3 วาระท่ี 3 ข้ันตอนการลงมต ิ
ประชุมสมัย (สามัญ/วิสามัญ)..สมัยสามัญ..สมัยท่ี...2/2564....ครั้งท่ี..2/2564.... 
วันท่ี.. 24  สิงหาคม 2564....ผูเขารวมประชุม......11.......คน ไมมาประชุม......1.......คน 
เห็นชอบ.....10........เสียง ไมเห็นชอบ.........-.......เสียง  งดออกเสียง..........1...............คน 
         เห็นชอบตามรางขอบัญญัติเดิม 
         เห็นชอบตามรางท่ีแปรญัตติ 
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3.รูปแบบงบประมาณ 
  ลําดับท่ี                                           รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 
    3.1 จัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป จากระบบคอมพิวเตอร 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e – Laas ) 
 

     

    3.2 การเขียนคําชี้แจง 
- ระบุแตละรายการ/กิจกรรม วาอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน                                            
  (เฉพาะรายการท่ีอยูในแผน) 

     

4.การประมาณการรายรับ 
  ลําดับท่ี                                              รายการ  ถูกตอง ไมถูกตอง 
     4.1 ประมาณการรายรับครบทุกหมวดรายรับ 

 
     

     4.2 รายไดจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา 
 

     

     4.3 เงินอุดหนุนท่ัวไป และหรือเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเคยไดรับในลักษณะเงินอุดหนุน
ท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค เปนไปตามหลักเกณฑท่ีจัดทําคําของบประมาณป
พ.ศ.2564 กับปงบประมาณท่ีผานมา 

     

     4.4 เงินอุดหนุนท่ัวไป ไมตองนํามาจัดทํางบประมาณ ตองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

     

5.ประมาณการรายจาย 
  ลําดับท่ี                                                รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 
   5.1 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน      
   5.2 อยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย      
   5.3 คาใชจายดานบุคลากรไมเกินรอยละ 40 ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล                     

พ.ศ.2542 มาตรา 35 
     

   5.4 เงินอุดหนุนสวนราชการ อปท. องคกรการกุศล องคกรประชาชน  
-อบจ. ไมเกินรอยละ 10 
-เทศบาลนคร ไมเกินรอยละ 2 
-เทศบาลเมือง ไมเกินรอยละ 3 
-เทศบาลตําบล ไมเกินรอยละ 3 
-อบต. ไมเกินรอยละ 5 
กรณีเกินรอยละ  
-ขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดกอนการตั้งงบประมาณ 

    
 
 
 
   

 

   5.5 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
-อบจ. และ อบต. รอย 2 
-เทศบาล รอยละ 3 
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     6 เรื่องอ่ืนๆ   
                                       รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง 

-โครงการท่ีดําเนินการเปนไปตาม นโยบาย ระเบียบ ขอกฎหมาย แผนพัฒนา   
  ของหนวยงาน และแผนพัฒนาจังหวัด  

     

                                      รายการ     มี     ไมมี 

-โครงการท่ีดําเนินการ ไดแนบ แบบแปลนประมาณการคาใชจายโครงการ 
(ปร.4/ปร.5)  

     

-โครงการท่ีดําเนินการ มีการแสดงราคากลางของวัสดุครุภัณฑ     
-สถานท่ีกอสรางดําเนินการ เปนท่ีดินท่ีมีหลักฐานกรรมสิทธิ์ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือ เปนท่ีดินอ่ืนซ่ึงรัฐอนุญาตใหดําเนินการกอสรางได 
มิใชพ้ืนท่ีของเอกชน 

    

 

 

 

 

 

 

        ลงชื่อ                  เจาหนาท่ีงบประมาณ 

              ( นายณรงค  ผันพักตร ) 

            ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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รายการเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ท่ีปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

ลําดับที ่
 

รายการ หนวยงานที ่
รับการอุดหนุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

 1.1 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง   
เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 

เทศบาลตําบลลานหอย 40,000 

๒ อุดหนุนสวนราชการ 

 2.1 อุดหนุนโครงการแขงขันกฬีานักเรียนตานภัยยาเสพติด โรงเรียนเมืองเชลียง 15,000 

 2.2 อุดหนุนโครงการแขงขันกฬีาตานยาเสพติด โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) 

10,000                  

 2.3 อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา 10,000                  

 2.4 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอศรีสัชนาลัย 50,000 

 2.5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ อําเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ     
เทศกาลอาหาร 

อําเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.7 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาด อําเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.8 อุดหนุนโครงการรวมอนุรักษงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.9 อุดหนุนโครงการแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นใน
โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) 

20,000 

 2.10 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําหองเรียนสีเขียว 
(หนูนอยนักอนุรักษ 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) 

10,000 

 2.11 อุดหนุนโครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอมและการจัดการขยะ
ในโรงเรียนหาดเส้ียววิทยา 

โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา 20,000 

 2.12 อุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง 20,000 

 2.13 อุดหนุนโครงการจัดงานยอนอดีตศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย 50,000 

 2.14 อดุหนุนโครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอศรีสัชนาลัย 

อําเภอศรีสัชนาลัย 18,000 

3 อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 

 3.1 อุดหนุนโครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา
หาดสูง หมูท่ี 3 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

350,000 

 3.2 อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา บรเิวณเช่ือมซอยหนอง
ผักลุง หมู 2 ตําบลหาดเส้ียว 

การประปาสวนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

50,000                  

รวมงบประมาณอุดหนุน 783,000 
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รายการเงินงบกลางเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 

ที่ รายการ 
เงินที่ไดรับอุดหนุนตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจ

ถายโอน 

เงินรายไดของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคมของ
พนักงานจางและผูดูแลเด็ก 
-พระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง  

 530,000.-  

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนของพนักงาน
จางและผูดูแลเด็ก 
-พระราชบญัญัติเงินทดแทนฯ  ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางที่ประมาณการทั้งป  

 25,000.-  

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2552 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่4      
พ.ศ.2562 
 

11,580,330.-   

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2562 
 

2,688,000.-   

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 
มิถุนายน 2564 
 

90,000.-   

6 สํารองจาย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด     
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 
 
 

 100,000.-  
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ที่ รายการ 
เงินที่ไดรับอุดหนุนตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจ

ถายโอน 

เงินรายไดของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

7 รายจายตามขอผูกพัน    
 7.1 คาบาํรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
โดยการนาํรายรับจริงประจาํปทีผ่านมา 
ยกเวนเงินกู เงินจายขาดสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท X รอยละ 1/6  

 55,980.-  

 7.2 คาใชจายในการจัดการจราจร 

 

 20,000.-  

8 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ 
(สปสช.) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
*เทศบาลสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 60 

 140,000.-  

9 เงินสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินฯ ที่ มท 0808.5/ว
6038 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 2563 
โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ดังกลาว โดยไมนํารายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู เงินอุทิศและเงินอุดหนนุมาคํานวณ
ในอัตรารอยละ 3 

 1,110,000.-  

10 เงินชวยพิเศษ  
- เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 
- เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 
- เงินชวยคาทําศพลูกจางประจาํ 

 30,000.-  

11 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน  50,000.-  
12 คาชําระหนี้เงินตน  454,740.-  
13 คาชําระดอกเบี้ย  104,540.-  

 รวม 14,358,330.- 2,620,260.-  
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ประมาณการรายรับ – รายจาย 3 ป ยอนหลังของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 

ปงบประมาณ รายรับ รายจาย 
ป 2563 (รับจริง) 65,324,303.37 63,200,443.60 

ป 2564 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

ป 2565 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

 
คาใชจายดานบุคลากร (มาตรา 35) 

 
รายการ งบประมาณป 2565 จํานวนเงิน  คิดเปน % 

เงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทนประโยชนฯ 

75,000,000.00 28,638,860.00 38.19   

 
 

ขอมูลการบริหารงบประมาณ จํานวนเงินงบประมาณ คิดเปนรอยละ 
1. รายจายประจํา 56,085,180.00 74.78 

2. รายจายเพ่ือการลงทุน 1,936,230.00 2.58 

3. รายจายงบกลาง 16,978,590.00 22.63 

 

เงินอุดหนุนสวนราชการและองคกรตาง ๆ  
 

รายการ งบประมาณป 2562 
(ไมรวมเงินอุดหนุน) 

จํานวนเงินอุดหนุน 
ท่ีเทศบาลตําบลตั้งได  
(ไมเกินรอยละ 3) 

จํานวนเงินอุดหนุน 
ท่ี อปท.ตั้งไวใน 

เทศบัญญัติ 
เงินอุดหนุนสวนราชการ/ 
องคกรตาง ๆ  
รวม  15  โครงการ 

33,515,380.37 1,005,461.41 
(๓%) 

383,000.00 
คิดเปน 1.14 % 

  
 
 
 

      ลงชื่อ    เจาหนาท่ีงบประมาณ 
 
                 ( นายณรงค  ผันพักตร ) 
              ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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1. ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 75,000,000       บาท

1. รายไดที่ อปท. จัดเก็บเอง จํานวน 6,194,000          บาท

2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท. จํานวน 30,806,000        บาท

รวม 37,000,000       บาท

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให จํานวน 38,000,000        บาท

2. ประมาณการรายจายประจําปทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 75,000,000       บาท

2.1 คาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและคาจางเฉพาะพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง

2.1.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน จํานวน 14,799,080        บาท

2.1.2 คาจาง

-คาจางประจํา จํานวน 804,720            บาท

- คาจางชั่วคราว/พนักงานจาง จํานวน 10,626,060        บาท

2.1.3 ประโยชนตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกันเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสียงภัย จํานวน -                   บาท

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร จํานวน -                   บาท

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร จํานวน 120,000            บาท

- เงินทุนการศึกษา จํานวน -                   บาท

-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน -                   บาท

- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวย

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จํานวน 143,000            บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรดานการแพทย จํานวน -                   บาท

- เงินคาเชาบาน จํานวน 346,000            บาท

- เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และ

ลูกจาง ซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ จํานวน 25,000              บาท

- เงินเกี่ยวกับศพขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

ลูกจาง ซึ่งถึงแกความตายในระหวางไปราชการ จํานวน 30,000              บาท

-เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน -                   บาท

- เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

แบบสรุปขอมูลคาใชจาย หมวดเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น

เงินอุดหนุน และคาใชจายการจัดงาน ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
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พนักงาน ที่ไมใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึงเงิน

ชวยเหลือรายเดือนผูรับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการ

กอนเกษียณอายุ จํานวน -                   บาท

- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 530,000            บาท

- เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ จํานวน -                   บาท

- เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดขึ้นใหม จํานวน -                   บาท

- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,110,000          บาท

- เงินบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือ จนท.

และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ

เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน -                   บาท

- คาใชจาย ตามขอ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง

กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 จํานวน 105,000            บาท

"ขอ 7 ใหมีการจัดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อการเสริมสรางความมั่นคง

สรางขวัญ และแรงจูงใจใหกับพนักงานสวนทองถิ่น อปท. ที่บริหารจัดการ การจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงิน

คาจางไดต่ํากวาที่กําหนดในมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 สามารถจัดประโยชน

ตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษอื่นก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตราฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด"

มาตรา 35 ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและเงินคาจางของขอราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง

จะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบ ของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได

รวมทั้งสิ้น 28,638,860       บาท

3. การคํานวณสัดสวนคาใชจายเงินเดือน ประยชนตอบแทนอื่น

3.1 สัดสวนคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางตอ

งบประมาณรายจายประจําป ที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใด        คิดเปน 38.19 %

( =28,638,860 x 100 )

75,000,000

 4. การคํานวณเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

4.1 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000              บาท

4.2 อุดหนุนเอกชน จํานวน - บาท

4.3 อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 343,000            บาท

รวมทั้งสิ้น 383,000           บาท
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ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตราสวน

ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให ดังนี้ (3) เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล

ไมเกินรอยละสาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับ 2 พ.ศ.2563 )

สัดสวนเงินอุดหนุนตอรายไดไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ    คิดเปน 1.14       %

( 383,000 x 100 )

33,515,380.37

ลงชื่อ..........................................................................ผูใหขอมูล

           ( นายณรงค  ผันพักตร )

           ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
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สรุปรายการงบลงทุนเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ท่ีปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลําดับ รายการ/โครงการ แผนงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  

(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

9,000 

2 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 2 
(ไไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

20,000 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ําคงท่ี 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 
 

การศึกษา 8,000 

4 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 
 

การศึกษา 10,100 

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 
 

การศึกษา 15,000 

6 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
 

การศึกษา 30,000 

7 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูป ขนาด 24 ลานพิกเซล 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑใชงานในสํานักงาน
ท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 

สาธารณสุข 35,900 

8 โครงการจัดซ้ือรถจกัรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีใชในงาน
สํานักงานท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 

เคหะและ
ชุมชน 

44,400 

9 โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอมติดตั้ง 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตรท่ี 2 หนาท่ี 98 รายการท่ี 26) 

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

50,000 
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หนาท่ี 2 

ลําดับ รายการ/โครงการ แผนงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
10 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางสวนครูพะเยาวเชื่อมถนนสาย

คลองพง หมูท่ี 1 ตําบลหาดเสี้ยว 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตรท่ี 1 หนาท่ี 77 รายการท่ี 127) 
 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

967,430 

11 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากตั้งงบประมาณไวตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1837 ลงวันท่ี 
11 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมฯ ท่ี มท 0808.2/ว
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564) 

อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 

150,000 

12 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
 

อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 

300,000 

13 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีใชในงานของ
เทศบาลท่ีไมเปนกิจกรรมสาธารณะ) 
 

การพาณิชย 26,400 

14 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
(ไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
 

การพาณิชย 270,000 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน (หนึ่งลานเกาแสนสามหม่ืนหกพันสองรอยสามสิบบาท) 1,936,230 

 

 

(ลงชื่อ) ........................................ เจาหนาท่ีงบประมาณ 

            (นายณรงค  ผันพักตร) 

                                                                       ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 

 
 หมายเหตุ : 1. ทําเปนเอกสารใหทานปลัดในฐานะ จนท.งบประมาณ ลงนามรับรองตอนทายรายการ  

  2. ขอเปนไฟลเวิรด 

  3. แตละรายการใหระบุวาอยูในแผนพัฒนาฯ (หนาท่ีและรายการท่ี) 
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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจ าปี 2564  
ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที ่ 13  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
ผู้มาประชุม 

1 นายประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
2 นายวิทูล พณิชนันทเวช รองประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
3 นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
4 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
5 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
6 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
7 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
8 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
9 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

10 ร้อยตรี ดํารง ขอบเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
11 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
12 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

ผู้ไม่มาประชุม   
1 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม รองนายกเทศมนตรี 
3 นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
5 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
7 นายจิตรกร จุติ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง 
9 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

10 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
11 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชํานาญงาน 

 
/ เริ่มเปิดประชุม …………… 
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2 
เริ่มประชุมเวลา  09.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล เกินกึ่งหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุมตาม      

เวลาการประชุม เวลา  09.00 น. ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

  ครั้งที ่ 1/2564  ประจําปี  2564 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กําหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจําปี  ๒๕64   

ด้วยสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจําปี  ๒๕64     
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕64  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 2  -  31  สิงหาคม   ๒๕64     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศเปิดสมัย 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี ๒๕64  ตั้งแต่  
วันที่  2 - 31 สิงหาคม  ๒๕64 ประกาศ  ณ วันที่   22  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64   
นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ต่อไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    มีเรื่องแจ้งใหท้ราบ  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   1. เนื่องจาก นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  
 ได้เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงขออนุญาตลากิจ  

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ การประชุมสภาเทศบาล  ได้แจ้งให้

ทราบก่อนล่วงหน้าแล้ว  ถ้าเป็นสมัยประชุมขอให้ทุกท่านเตรียมตัว และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านอยู่ในพื้นท่ีด้วยนะครับ 

ที่ประชุม   -    รับทราบ   
 
 

/ระเบียบวาระที่  2  ………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 2/2564   

 ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2564 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ผมขอแก้ไข 17 บรรทัดที่ 1 จาก ข้อความ “ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนใด

หรือไม่ค่ะ ” เป็น   “ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ครับ ”  ครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ผมขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ    

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จํานวน   -    เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน  1   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา    
   3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายประวิด  ตุ่นทอง                 - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล  แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  

บัดนี้    ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงขอ 
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

    1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ วันที่ 30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564  
    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 68,074,805.32 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 54,129,718.69 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 29,237,577.82 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จํานวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
 จํานวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 

     1.2  เงินกู้คงค้าง   3,925,873.93  บาท  
        /2. การบริหารงบประมาณ…………………… 
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   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
     (1) รายรับจริง จํานวน  65,324,303.37  บาท  
            ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร 816,978.24 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 752,148.10 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,775,773.28 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  - บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,623.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                  - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,808,923.00 บาท 

     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,300,568.00   บาท   
    (3) รายจ่ายจริง จํานวน 63,200,443.60  บาท  
            ประกอบด้วย 

 งบกลาง   15,275,650.60 บาท 
 งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 
24,658,382.33 บาท 

 งบดําเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)   

17,938,656.67 บาท 

 งบลงทุน   
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

1,277,722.00 บาท 

 งบรายจ่ายอื่น   
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

20,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน   
(หมวดเงินอุดหนุน) 

4,030,032.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,577,568.00บาท 
      (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 3,782,300.00 บาท 
      (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน  -  บาท  
      (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน     -    บาท    
  

 
 
 
 
 
 

/คําแถลงงบประมาณ……….. 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 816,978.24 1,105,000.00 1,085,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

752,148.10 929,000.00 929,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,775,773.28 4,100,000.00 4,100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,623.00 60,000.00 80,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,448,522.62 6,194,000.00 6,194,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้เทศบาล 

   

หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้ว

จัดสรรให้เทศบาล 
29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
เทศบาล 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน

ให้เทศบาล 
31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 

รวม 65,324,303.37 75,000,000.00 75,000,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/คําแถลงงบประมาณ……….. 
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6 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   15,275,650.60 16,284,240.00 16,978,590.00 

งบบุคลากร 24,658,382.33 27,480,260.00 29,078,180.00 

งบดําเนินงาน 17,938,656.67 24,641,000.00 22,150,000.00 

งบลงทุน    1,277,722.00 2,309,500.00 1,936,230.00 

งบเงินอุดหนุน   4,030,032.00 4,265,000.00 4,857,000.00 

งบรายจ่ายอื่น   20,000.00 20,000.00 - 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

63,200,443.60 75,000,000.00 75,000,000.00 

(ร่าง) 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 อาศัย

อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.
2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
75,000,000 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

 
 
 

      /แผนงาน……………… 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,541,780 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,735,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 14,158,800 

    แผนงานสาธารณสุข 3,356,240 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 435,400 

    แผนงานเคหะและชุมชน 8,164,700 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,301,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,047,530 

    แผนงานการเกษตร 60,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 4,005,880 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 16,978,590 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 75,000,000 

   ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น       -     บาท 
ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล 

   ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
                ประกาศ ณ วันที่      เดือน                 พ.ศ. 2564 

 นางรุ่งอรุณ  คําโมง  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………………………. 
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8 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   และนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 

ในส่วนผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงดังนี้   
รายการเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ที่ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานที ่
รับการอุดหนุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น           
 1.1 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง   

เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 
เทศบาลตําบลลานหอย 40,000 

๒ อุดหนุนส่วนราชการ 
 2.1 อุดหนุนโครงการแข่งขันกฬีานักเรียนต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเมืองเชลียง 15,000 
 2.2 อุดหนุนโครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาล     

ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 
10,000                  

 2.3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 10,000                  

 2.4 อุดหนนุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีสัชนาลัย 50,000 
 2.5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ อําเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ     
เทศกาลอาหาร 

อําเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.7 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด อําเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.8 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.9 อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 

20,000 

 2.10 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห้องเรียนสีเขียว 
(หนูน้อยนักอนุรักษ์ 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 

10,000 

 2.11 อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
ในโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 20,000 

 2.12 อุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง 20,000 

 2.13 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย 50,000 

 2.14 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอศรีสัชนาลัย 

อําเภอศรีสัชนาลัย 18,000 

 
 

  3. อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ…………… 
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9 
3 อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า

หาดสูง หมู่ท่ี 3 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

350,000 

 3.2 อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนอง
ผักลุง หมู่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

การประปาส่วนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

50,000                  

รวมงบประมาณอุดหนุน 783,000 

 
รายการเงินงบกลางเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ที่ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที ่ รายการ 
เงินที่ได้รับอุดหนุนตาม

อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

เงินรายได้ของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  

 530,000.-  

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ  ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท่ีประมาณการ
ทั้งปี  

 25,000.-  

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4      
พ.ศ.2562 

11,580,330.-   

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2562 

2,688,000.-   

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

90,000.-   

        /6 สํารองจ่าย……………. 
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ที ่ รายการ 
เงินที่ได้รับอุดหนุนตาม

อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

เงินรายได้ของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

6 สํารองจ่าย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด     
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

 100,000.-  

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
 7.1 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
โดยการนํารายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท X ร้อยละ 1/6  

 55,980.-  

 7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  20,000.-  

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
*เทศบาลสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

 140,000.-  

9 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ที่ มท 
0808.5/ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2563 
โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ดังกล่าว โดยไม่นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศและเงินอุดหนุน
มาคํานวณในอัตราร้อยละ 3 

 1,110,000.-  

/10 เงินช่วยพิเศษ……….. 
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11 
10 เงินช่วยพิเศษ  

- เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 
- เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 
- เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 

 30,000.-  

11 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  50,000.-  
12 ค่าชําระหนี้เงินต้น  454,740.-  
13 ค่าชําระดอกเบี้ย  104,540.-  

 รวม 14,358,330.- 2,620,260.-  

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 3 ปี ย้อนหลังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
ปี 2563 (รับจริง) 65,324,303.37 63,200,443.60 

ปี 2564 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

ปี 2565 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (มาตรา 35) 

รายการ งบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน  คิดเป็น % 
เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนประโยชน์ฯ 

75,000,000.00 28,638,860.00 38.19   

 
 

ข้อมูลการบริหารงบประมาณ จ านวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
1. รายจ่ายประจํา 56,085,180.00 74.78 

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,936,230.00 2.58 

3. รายจ่ายงบกลาง 16,978,590.00 22.63 

เงินอุดหนุนส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  
รายการ งบประมาณปี 2562 

(ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
จ านวนเงินอุดหนุน 

ที่เทศบาลต าบลตั้งได้  
(ไม่เกินร้อยละ 3) 

จ านวนเงินอุดหนุน 
ที่ อปท.ตั้งไว้ใน 

เทศบัญญัติ 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/ 
องค์กรต่าง ๆ  
รวม  15  โครงการ 

33,515,380.37 1,005,461.41 
(๓%) 

383,000.00 
คิดเป็น 1.14 % 

  
 

/แบบสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย………….. 
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แบบสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย หมวดเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 
  

เงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายการจัดงาน ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
  

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

        1. ประมาณการรายรับ 
 

รวมทั้งสิ้น     75,000,000  บาท 

 
1. รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 

 
จํานวน      6,194,000  บาท 

 
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 

 
จํานวน    30,806,000  บาท 

     
รวม     37,000,000  บาท 

 
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
จํานวน     38,000,000  บาท 

2. ประมาณการรายจ่ายประจําปีทั้งสิ้น 
 

รวมทั้งสิ้น     75,000,000  บาท 

 
2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างเฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

 
  

2.1.1 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน จํานวน 14,799,080  บาท 

  
2.1.2 ค่าจ้าง 

    
   

-ค่าจ้างประจํา 
 

จํานวน    804,720  บาท 

   
- ค่าจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้าง 

 
จํานวน 10,626,060  บาท 

  
2.1.3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

    
   

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกันเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย จํานวน               -    บาท 

   
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 

 
จํานวน              -    บาท 

   
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 
จํานวน    120,000  บาท 

   
- เงินทุนการศึกษา 

 
จํานวน              -    บาท 

   
-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 
จํานวน               -    บาท 

   
- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย 

   
   

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
 

จํานวน     143,000  บาท 

   
- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรด้านการแพทย์ จํานวน              -    บาท 

   
- เงินค่าเช่าบ้าน 

 
จํานวน     346,000  บาท 

   
- เงินทําขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และ 

   
   

ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ 
   

   
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
จํานวน       25,000  บาท 

   
- เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 

   
   

ลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างไปราชการ จํานวน       30,000  บาท 

   
-เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 

 
จํานวน              -    บาท 

   
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ 

   
   

พนักงาน ที่ไม่ใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงิน 
    

/ช่วยเหลือรายเดือน…………. 
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ช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการ 

   
   

ก่อนเกษียณอายุ 
 

จํานวน              -    บาท 

   
- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 

 
จํานวน     530,000  บาท 

   
- เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ 

 
จํานวน              -    บาท 

   
- เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กําหนดขึ้นใหม่ จํานวน               -    บาท 

   
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ/พนักงาน จํานวน  1,110,000  บาท 

   
- เงินบําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ จนท. 

   
   

และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ 
   

   
เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน              -    บาท 

   
- ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ 

   
   

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
   

   
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

   
   

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
 

จํานวน     105,000  บาท 

  
"ข้อ 7 ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเสริมสร้างความม่ันคง 

 สร้างขวัญ และแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น อปท. ที่บริหารจัดการ การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างได้ต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด" 
            มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่นํามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
จะกําหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบ ของเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 

 
     

รวมทั้งสิ้น 28,638,860  บาท 
3. การคํานวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

   
 

3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 
ลูกจ้างต่องบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด        
คิดเป็น 38.19 % 

 
   

( =28,638,860 x 100 ) 
    

   
75,000,000 

     
          4.การคํานวณเงินอุดหนุน…… 
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4. การคํานวณเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
4.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จํานวน 

             
40,000  บาท 

 
4.2 อุดหนุนเอกชน 

 
จํานวน  -  บาท 

 
4.3 อุดหนุนส่วนราชการ 

 
จํานวน   343,000  บาท 

     
รวมทั้งสิ้น   383,000  บาท 

        
  

ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน 
อุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
ดังนี้ (3) เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลไม่เกินร้อยละสาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ 2 พ.ศ.2563 ) 

        
 

สัดส่วนเงินอุดหนุนต่อรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ    คิดเป็น        1.14   %  
 

   
( 383,000 x 100 ) 

    
   

33,515,380.37  
         จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ได้รับทราบครับ 

   ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565  และเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้ทราบแล้ว 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณพรพรรณ ถาริยะ 
ครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  ดิฉันอยากจะเสนอให้ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเป็นกองๆ ไป ค่ะ ถ้าข้ามไปข้ามมาจะงงค่ะ เอาเป็นกอง ๆ 
ไปค่ะ   

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  การอภิปรายน่าจะอภิปรายทั่วไปก่อน ถ้าอภิปรายกองไหน ถ้าท่านใดมีข้อ  
ประธานสภาฯ  สงสัยก็ให้ถามเลย มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 ในกรณีที่จะอภิปรายเป็น 

หน้า ๆ ข้อ ๆ ไป คงไม่ได้  บางคนก็เตรียมตัวถามหน้านั้น หน้านี้  ผมว่าอภิปรายเป็นตัว
บุคคลดีกว่าครับ ถ้าจะถามตรงไหนก็ถามไป แล้วให้เจ้าหน้าที่ตอบไปทีละข้อเลยครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ผมอยากให้ถามให้เป็นประเด็นเดียวกัน จะได้ตอบทีเดียว เขาจะได้ตอบเป็น  
ประธานสภาฯ เรื่อง ๆ ก็ได้ เช่น จะสอบถาม สํานักปลัด ก็ถามไปเลย  จะสอบถามกองสาธารณสุขฯ     

ก็ถามไปเลย  เจ้าหน้าที่เขาจะได้ตอบทีเดียว ครับ   
 

/-  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล……………………… 
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     -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 ดิฉันขอสอบถาม 

กองสาธารณสุข เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเดี๋ยวนี้จุดคุ้มทุนห่างไปเยอะ  ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุต่างๆ การขออนุญาตฆ่า ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 – 5 ราย
เท่านั้น ปัจจุบันแม่ค้าหมู ฆ่าวันละกี่ตัว ดิฉันเกรงว่าจะไม่คุ้มทุนตรงนี้ ดิฉันคิดเสมอว่า 
อะไรกไ็ด้ขอให้มีโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะให้กับบ้านเรา  แต่ ณ  ปัจจุบัน  เข้าไปตลาดมี
แม่ค้าขายหมูทําไม่ก่ีตัวค่ะ  ก็เลยอยากทราบว่าเรามีรายได้ตรงนี้เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณพัชรี  ภู่สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ     
นางพัชรี  ภู่สิงห์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางพัชรี  ภู่สิงห์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี 2 ขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ ค่ะ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน  ตอนนี้ผู้ติดโรคเอดส์ 
เยอะมั้ย  เราเคยทําโครงการแบบนี้บ้างมั้ย  ที่จะต้องตั้งงบประมาณถึง 40,000 บาท 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  อยากทราบเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายใน 
โครงการนี้ นําไปใช้อะไรบ้างค่ะ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1 ขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ 

ครับ   
1. หน้า 178  รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา  

ขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาฝั่งกลบขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ 
ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะ ค่าจ้างเหมาในการทําความสะอาดถนน ที่ 
หรือทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า  ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ จํานวน 1,400,000.-บาท  อยาก
ทราบว่าเป็นอย่างไร อยากให้ทางกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงครับ 

2. แล้วไปทีโ่รงฆ่าสัตว์  มีรายได้โรงฆ่าสัตว์ ปีหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่ครับ ผมดู 
คร่าวๆ จากการค่าใช้จ่ายโรงฆ่าสัตว์อย่างเดียว คิดทุกอย่าง 4 ล้านกว่าบาท อยากทราบ
ว่าเรามีรายไดจ้ากตรงนี้มาเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายกองสาธารณสุขฯ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว จากการที่ท่านสมาชิก

อภิปรายมา  ที่ผ่านมาดิฉันก็ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด  และมีผลงานอย่างประจักษ์   
ดิฉันขออนุญาตให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
 

/นางกาญจนา  ดีเอ่ียม……………………. 
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    16 
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอ่ียม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตตอบคําถาม 5 

คําถามนะค่ะ  ขอตอบทีละคําถามค่ะ 
  คําถามที่ 1 รายได้ของโรงฆ่าสัตว์ ถ้าเป็นยอดเงินขอให้กองคลังเป็นผู้ตอบนะค่ะ 

ปัจจุบันสาเหตุหลักของเราเกิดจากขาดบุคลากรฆ่าสุกรค่ะ ปัจจุบันเราก็รายงานทุกเดือน 
มีการประชาคม  และเรามีปัญหาด้านบุคลากร เราไม่สามารถสรรหาได้ ได้นําเข้าประชุม
สภาเทศบาลเพื่อขอให้เอกชนมาดําเนินการ แต่สภาเทศบาลไม่เห็นชอบ 

คําถามที่ 2,3 โครงการโรคเอดส์, โครงการหมอบ้าน เมื่อก่อนโครงการนี้จะอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล  เราก็ทํามาทุกปี เป็นตัวชี้วัด ปัจจุบันเป็นโครงการพระราชดําริ ซ่ึงมี
โครงการโรคเอดส์ อยู่ในนั้น เมื่อก่อนโครงการพระราชดําริเขาให้ชุมชนเป็นคนทําเอง 
อุดหนุนเงินมา ปี 2564  มีระเบียบมาใหม่ให้เทศบาลดําเนินการเองได้ โดยผ่านการ
ประชาคม และให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย เรื่องโครงการโรคเอดส์ กับโครงการ
หมอบ้าน โครงการพระราชดําริ ไม่สามารถตัดออกได้  เราก็ตัดออกจากโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนา 5 ปี เราอบรมให้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในส่วนโครงการหมอบ้าน อสม. 
ผู้นําชุมชน เราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่ง ที่บ้านใหม่  หาดสูง หาดเสี้ยว  แบ่ง ๆ กันไปเป็น
เจ้าภาพ และมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้ความรู้ ถ้าเขาอยากได้ซื้อเครื่องวัดความดัน 
เราก็มอบให้เขา เครื่องตรวจเบาหวาน กลุ่มเหล่านี้เขาก็นําไปดูแลประชาชนในชุมชน ทั้ง 
2 โครงการนี้ไม่สามารถตัดออกได้ 

ในเรื่องการจ้างเหมาบริการ คือหลัก ๆ การที่เราต้องเอาขยะไปทิ้งท่ีสวรรคโลก 
เป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอย ต้องจ่ายให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกค่ะ ปีหนึ่งประมาณ 1 ล้าน
กว่าบาทค่ะ  ในส่วนค่าขุดปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นแสน  ปัจจุบันเราไม่ได้ทํา ส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เรานําขยะไปทิ้งที่สวรรคโลกค่ะ  สุดท้ายในส่วนรายได้เท่าไหร่ ขออนุญาตให้  
ผอ.กองคลัง เป็นผู้ตอบนะค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -   ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ   
ประธานสภาฯ   
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉัน นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผอ.กองคลัง ขอรายรับจากค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  
 ปี  2563 ประมาณไว้ 3,400,000.- บาท รายรับจริง 2,149,194.-บาท   

ปี 2564 ประมาณไว้ 3,400,000.- บาท รายรับถึงเดือน กรกฎาคม 2564   
จํานวน 1,766,365.-บาท  ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่องโรง

ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับ ที่ได้รับ 2 ล้านกว่าบาท  เพราะผมถามเฉพาะรายรับจากโรงฆ่าสัตว์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครับ  
 

/นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม………………..   
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17 
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 2  ผมขอเรียนสอบถาม  

ในหน้า 124 การซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แต่ละกองแต่ละหน่วยงานใช้ไม่เหมือนกัน 
อยากสอบถามว่าท่านนําไปใช้อะไรบ้างครับ   

นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขออนุญาตให้ ผอ.กอง

วิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 
นายจิตรกร  จุติ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ ผม นายจิตรกร จุติ ผอ.กองวิชาการฯ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 

มีวัตถุประสงค ์ เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันเรามี
ความจําเป็นที่จะต้องใช้ และเห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ เป็นค่าใช้สอยขั้นต่ําอยู่แล้ว  
และเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ ร.ต.ดํารง  ขอบเหลือง ครับ 
ประธานสภาฯ     
ร.ต.ดํารง  ขอบเหลือง      -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม ร.ต.ดํารง  ขอบเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 2  ขอเรียนสอบถามเรื่องการ

จัดซื้อถังน้ําภัยแล้ง ไม่ทราบว่าทางเทศบาลซื้อปีละกี่ชุมชนครับ เท่าที่ผ่านมาบางชุมชน
เหลือใช้ แต่ถ้าบางชุมชนมีความจําเป็นก็ไม่ว่ากัน  และการจ่ายน้ําให้แต่ละชุมชน เดือนละ
กี่ครั้งครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ในเรื่องการดูแลถังจัดเก็บน้ํา

การจัดซื้อถังน้ํา เราต้องดูที่ตัวเงินว่าจะซื้อได้กี่ถัง  เมื่อก่อนเราจ่ายให้ทุกชุมชน ปีหนึ่งจ่าย
เดือนละกี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ชุมชนขอน้ําปัจจุบัน เป็นน้ําดื่ม 
น้ําใช้  ที่ท่านเห็นบางชุมชนเหลือใช้  มีบางหมู่บ้านเขาเอามารวมเป็นสถานที่กลางกันไว้ 
เราก็พยายามจะดูแลให้อย่างทั่วถึงค่ะ หัวหน้าป้องกันฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดิฉันจะให้
เขามาชี้แจงให้ภายหลังค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณพัชรี  ภู่สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ     
นางพัชรี  ภู่สิงห์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางพัชรี  ภู่สิงห์   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2  ขอสอบถามหน้า 134 – 135  
   ของงานป้องกันฯ คือ 

1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. โครงการอบรมทบทวน อปพร. 
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล 

จํานวน 3 โครงการนี้ ต้องแยกแยะขนาดนี้เลยหรือ  อปพร. ที่มาจากชุมชนแทบจะไม่มี มี
แต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล  มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งมากมายขนาดนี้เลยหรือค่ะ ดู
เหมือนจะซ้ําซ้อนกัน  ขอสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………………….. 
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    18 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอขอบคุณคําถาม การ

ฝึกอบรม อปพร. จะมีน้อยลง เราก็พยายามหาคนมาเป็นจิตอาสา  ดิฉันอยากจะให้
สมาชิกสภาเทศบาล  เขามาฝึกอบรม อปพร .  ท้องถิ่นจะต้องฝึกอบรมให้ได้ 2 % ของ
ประชากร  มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี สมาชิก อปพร. และปัจจุบัน อปพร.ที่มีอยู่ ก็
อายุมาก และบางคนก็มีภารกิจส่วนตัว ไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรม หวังใจอย่างยิ่งว่าท่านจะให้
การสนับสนุนค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ     
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  เรื่องเทศบัญญัติ  เนื่องจากปี

นี้ผมอ่านมาหลายวันแล้ว แผนพัฒนาก็น้อยกว่าทุกปี เพ่ิมเงินอุดหนุนไฟฟ้า ประปา 
รายจ่ายประจํา 56 ล้านแล้ว งบพัฒนา 2.5 %  ผมเข้าใจว่า เงินน้อยผมเข้าใจ สมาชิก
สภาเทศบาลแต่ละท่าน ในวันหาเสียง บอกประชาชนว่า จะเข้าไปพัฒนา น้ําไหล ไฟสว่าง  
หนทางดี เข้ามาแล้วก็ทําไม่ได้  ทุกท่านคงเห็นแล้ว  ผมถามคร่าว ๆ มาหลาย ๆ ที่ ของ
เราน้อยที่สุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ในอําเภอศรีสัชนาลัย  และผมจะขอ
สอบถามไปข้อ ๆ นะครับ 

1. สํานักปลัดฯ  
- จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 9,000.- บาท ท่านจะ 

เอาไปตั้งตรงไหนครับ ผมเห็นโต๊ะเต็มไปหมด 
- โครงการส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด) ขอให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าท่านไปต่อ 

ยอดเรื่องอะไรครับ 
- โครงการ อพสธ. ของพระเทพฯ ของปีที่แล้วท่านทําอะไรไปแล้วบ้าง  

ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับ ผมเห็นยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยครับ 
2. กองช่าง 

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ กองช่างมีรถจักรยานยนต์กี่คันครับ ปีที่แล้วได้ซื้อ 
หรือไม่ แล้วจะเอาไปใช้ที่ไหนครับ  

- หน้า 194 เงินเดือน เงินปรับปรุง พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง วิศวกร   
3 แสนกว่าบาท เรามีวิศวกร แล้วหรือยังครับ 

- หน้า 199 ค่าชดเชยค่า K ทุกปีไม่มี  อยากทราบว่าเป็นอย่างไร  ขอให้ 
อธิบายให้ฟังหน่อยครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

/นางรุ่งอรุณ  คําโมง……………. 
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19 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ     คําโมง   นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ตามท่ีท่าน  

สท.วิทูล  พณิชนันทเวช  ได้สอบถามมาเป็นคําถามที่ละเอียดอ่อน ตามที่ท่านไปสอบถาม
มาว่าเทศบาลฯ มีงบประมาณน้อยที่สุด แต่เราก็มีงบกลางไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  ในเรื่อง
ของโต๊ะ เก้าอ้ี ปัจจุบันไม่พอใช้  โครงการของพระเทพฯ เป็นหนังสือสั่งการมาทุกองค์กร
ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดิฉันขอมอบหมายให้สํานักปลัดฯ และกองช่างเป็นผู้ชี้แจงค่ะ   

นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ ดิฉัน นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม การตั้งงบประมาณของสํานักปลัดฯ ดังนี้ 
  ตอบท่าน  สท. ดํารง ขอบเหลือง เรื่อง การจัดซื้อถังน้ําภัยแล้ง เราตั้งจัดซื้อทุกปี 

เขาต้องมายื่นคําร้องขอยืมถัง เป็นการให้ยืมค่ะ ไม่ได้ให้เลย  และการจ่ายน้ําให้แต่ละ
ชุมชน เดือนละกี่ครั้ง นั้น ทุกวันนี้งานป้องกันฯ ออกจ่ายน้ําทุกวันค่ะ ประชาชนมายื่นคํา
ร้องขอน้ํา แล้วเราต้องทําหนังสือถึงประปาขอน้ําจากประปาไปส่งให้ชุมชนค่ะ ส่วนมากจะ
เป็นรอบนอกที่น้ําประปายังไม่ถึง และจะมีบางวันที่เทศบาลฯ มีกิจกรรมร่วมกันก็จะงด
ออกจ่าย  เพ่ือมาร่วมกิจกรรมเทศบาลฯ ค่ะ 

ตอบท่าน สท.พัชรี  ภู่สิงห์    ของงานป้องกันฯ คือ 1.โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกัน 2. โครงการอบรมทบทวน อปพร. 3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 3 
โครงการนี้เป็น  โครงการที่คล้าย ๆ กัน  ใน 3 โครงการ นี้ เป็นคนละลักษณะกันค่ะ 

1.   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เนื่องจาก เทศบาลฯ ตั้งอยู่ในตัวอําเภอเวลา 
ซ้อมแผนเราจะต้องซ้อมแผนป้องกัน ร่วมกัน อําเภอศรีสัชนาลัย สถานีตํารวจภูธร 
ศรีสัชนาลัย  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เราซ้อมแผนร่วมกันค่ะ เราจึงต้องตั้งงบประมาณไว้
ค่ะ 

2. โครงการอบรมทบทวน อปพร.จะมีระเบียบฯ จะต้องฝึกอบรมสมาชิก       
อปพร.ให้ได้ 2% ของประชากร ปัจจุบันสมาชิก อปพร.ก็อายุมากแล้ว เขาก็ไม่ค่อยมาร่วม
กิจกรรม และต้องจัดฝึกทบทวนทุกปี ค่ะ 

3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม  โดยอําเภอจัดหาผู้เข้ารับการอบรม และจัดหาวิทยากรมา
จากจังหวัด เทศบาลฯ เตรียมงบประมาณ และเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริฯ ค่ะ 

 ตอบท่าน สท. วิทูล  พณิชนันทเวช เรื่องการจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว 
ที่ตั้งงบประมาณไว้นั้น  เนื่องจาก เทศบาลฯ ได้มีประกาศให้เทศบาลปรับปรุงโครงสร้าง 
ตามประกาศโครงสร้างใหม่  งานไหนที่ไม่เข้ากองใดกองหนึ่งให้มาอยู่กับสํานักปลัดฯ  
สํานักปลัดฯ จะต้องรับงานมาเพ่ิมอีก 2 งาน คืองานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานนิติ
การ  มีงานมาก็ต้องมีคนมาค่ะ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และนิติกร เลยจัดซื้อ
โต๊ะทํางาน  จํานวน  2  ตัว  เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ ค่ะ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด) งานพัฒนาชุมชน ก็ได้จัดทําโครงการ 
ต่อยอดให้กันชุมชน คือ การด้นผ้าถุงยา่ม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว 
 

/โครงการ อพสธ………………. 
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- โครงการ อพสธ. ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19  
ทําให้จัดประชุม หรือไปอบรมฯ ไม่ได้ ได้สอบถามไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอ
อบรมเป็นกลุ่มย่อยได้มั้ย เขาก็บอกว่าต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ   และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎอุตรดิตถ์ จะดําเนินการจัดอบรมฯ ก็ตัง้ใจไว้ว่าจะให้เจา้หน้าที่แต่ละกองเข้าร่วม 
การอบรมฯ แต่ปรากฎว่าเขาก็งดการอบรมไปหมด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ค่ะ  
และตั้งโปรแกรมไว้ว่า จะพาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดกําแพงเพชร ที่เขาดําเนินการประสบผลสําเร็จ สถานการณ์แบบนี้ 
เขาก็ไม่รับเราค่ะ โครงการ อพสธ . เป็นโครงการสนองพระราชดําริ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชดําริ ค่ะ  

    ขออนุญาตตอบ เรื่อง การตั้งงบประมาณ เงินเดือน เงินปรับปรุง ของ ตําแหน่ง 
วิศวกร เนื่องจาก สํานักปลัดฯ รับผิดชอบงานบุคลากร  ตําแหน่ง วิศวกร ได้ขอใช้บัญชีไป
ที่กรมส่งเสริมฯ เราจะต้องตั้งเงินเดือนไว้ให้เขา และการตั้งก็มีหลัก เกณฑ์ในการตั้ง
เงินเดือนในตําแหน่งว่าง  คือ  ขั้นต่ําบวกขั้นสูง หารสอง คูณ 12 เดือน  จึงนํายอดนี้มา
ตั้งงบประมาณ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิเชียร  วรินทร์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร  วรินทร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผม นายวิเชียร  วรินทร์  ผอ .กองช่าง  ของกองช่างมีอยู่ 3 เรื่อง  เรื่อง การจัดซื้อ

รถจักรยานยนต์  การตั้งงบประมาณค่าชดเชยค่า K และการตั้งเงินเดือนของวิศวกร 
สํานักปลัดฯ ได้ตอบไปแล้ว  ในส่วนที่เหลือผมขอมอบ นายสาธิต  ทองอนันต์ นายช่าง
โยธาชํานาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสาธิต  ทองอนันต์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชํานาญงาน ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ 

 ประเด็นที่ 1  ชี้แจงเรื่องการขอจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา  จํานวน 1 คัน ตั้งตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ  ขอเรียนว่ากองช่างมีรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ซื้อเมื่อปี 2561 ครับ 
และในปีงบประมาณ 2565 เลยจะขอซื้อเพ่ิม 1 คัน เนื่องจากภารกิจกองช่าง จะทําให้
การปฏิบัติงานของกองช่างไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันน้องๆ ก็ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ถ้าเรา
มีจักรยานยนต์อีก 1 คัน ก็จะสะดวกมากขึ้น  การชี้เขต และการร้องเรียน   

ประเด็นที่ 2 การตั้งงบประมาณเงินเดือน ตําแหน่ง วิศวกร  ผอ.กองช่างก็ได้
ชี้แจงไปแล้ว  

และประเด็น 3 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลสงสัย เรื่องค่า K ที่ตั้งในงบประมาณ 
คือ เหตุผลการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสํานักงบประมาณว่าการพิจารณา
ตรวจสอบการคิดคํานวณ เงินเพ่ิมหรือลดเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 
ล้านบาท ให้อยู่ในอํานาจที่หน่วยงานของภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้พิจารณาคํานวณ 

/เงินเพ่ิมหรือลด…………………. 
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เงินเพ่ิมหรือลดและอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ทั้งนี้ 
ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้รับจ้าง บริษัท จ.จักรวาล 42 
จํากัด ได้ยื่นเบิกเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปรับปรุง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 19 -010 ถนนสาย
พิศาลดําริ หมู่ที่ 1-2 ตําบลหาดเสี้ยว กว้าง 6.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร กว้าง  
5.00 เมตรยาว 130.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 895.00 เมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,153.00 ตารางเมตร ค่าจ้างตามสัญญา 1,551,000.00 บาท 

บริษัทฯ  ได้ทําการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้า งตรวจรับ
เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จึงทําหนังสือยื่นเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การขอเบิกเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) เงินเพ่ิมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,138.37 บาท เป็นเหตุผลที่ต้องให้ดําเนินการ
ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีใครอภิปราย    
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรก ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม   -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว 
    ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 

   มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จํานวน   -   เสียง 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์   เวลา 11.30 น. 
มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -    เสียง  
งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………….. 
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นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์   เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2565  

ในวงเงิน  75,000,000.- บาท  ได้ผ่านวาระแรกแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามที่เขา
มาตรวจมาตรฐานฯ คําว่าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะต้องเป็น 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 
ถึง 16.30 น. จึงต้องกําหนดแปรญัตติ  3  วัน   

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอให้สมาชิกสภาพิจารณา  และ 
จะต้องกําหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต่อไป  คณะกรรมการแปรญัตติ ใน 
ระเบียบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งละ 1 คน ขอให้ท่านประธานสภาได้ดําเนิน 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 1 ครับ ขอเชิญเสนอครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช     -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ คุณสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 

 2. นางพัชรี  ภู่สิงห์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติ   คนที่ 1  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 2 ครับ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ …………….. 
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นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ค่ะ 
     ผู้รับรอง 1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์
      2. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 3 ครับ 
นายณรงค์  หอมหวาน  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายณรงค์  หอมหวาน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอ นายสมชาย  รังษี   ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
      2. นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นายสมชาย  รังษี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายสมชาย  รังษี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเสนอถือว่าที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 

1.  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  
   2.  นายณรงค์   รัตนวิเชียรศรี  
   3.  นายสมชาย  รังษี    
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบ   

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………        
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นายประวิด  ตุ่นทอง        -  การกําหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกําหนดวันประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี  3  ขอเชิญคุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการ

สภาฯ  ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับทราบ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

จํานวน 3 ท่าน 
1.  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  

   2.  นายณรงค์   รัตนวิเชียรศรี  
   3.  นายสมชาย  รังษี   
 ขอแจ้งกําหนดวัน  และเวลาการยื่นคําแปรญัตติ การรับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 

ชั่วโมง และกําหนดวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และวาระ 3 ดังนี้ 
- คณะกรรมการแปรญัตติ  ให้มารับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ และมาลง 

ลายมือชื่อทุกวัน จํานวน 3 วนั  ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 เวลา08.30 –
16.30 น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้ง 3 ท่าน  ในวันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวเพ่ือเลือกประธานฯ กรรมการ และเลขานุการ  

- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  20  สิงหาคม  2564   
เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

- กําหนดการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 ในวาระ 2 และวาระ 3  ในวันที่ 24     
สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
จะไม่ออกเป็นหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง                  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้กรุณาเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุก
ท่าน จะใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่าง
สูงสุดแก่ประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ทุกท่านค่ะ   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายประวิด  ตุ่นทอง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
     /นางรุ่งอรุณ  คําโมง……………………….. 
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นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  

3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564  

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว โดยกองวิชาการและแผนงาน มีความประสงค์ขอ 

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒7  ซึ่งกําหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              30,000.0๐ บาท     
โอนลด              30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท  

    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรม     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              30,000.0๐ บาท     
โอนลด              30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรม     เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          20,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              20,000.0๐ บาท 
โอนลด              20,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท  
 

/โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป…………….. 
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    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
งบประมาณตั้งไว้            50,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                42,122.00 บาท     
โอนลด                20,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด          22,122.00 บาท  

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุง 
คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
งบประมาณตั้งไว้                    0.0๐ บาท     
ได้ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว                  0.00 บาท  
คงมีงบประมาณคงเหลือ                          0.0๐ บาท 
โอนเพิ่ม            100,000.0๐ บาท     
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม        100,000.0๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีความ 

ประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตําบล 
หาดเสี้ยว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่  
เป็น 420.200 MHz เพ่ือการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสาย หรือ          
หอกระจายข่าวไร้สาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถ่ี 380 – 510  
เมกะเฮิรตช์ (MHz) จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวพิจารณา ต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒7  ซึ่งกําหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ      
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ……………… 
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นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเรียนถามว่า การเปลี่ยน

คลื่นความถี่   เคยประเมินผลหรือไม่ว่าคลื่นเก่าเป็นอย่างไร  ตลาดเหนือฟังไม่รู้เรื่องเลย 
ส่วนมากประชาชนเขาก็ฟังแต่หอกระจายข่าว เคยทําแบบประเมินความพึงพอใจหรือไม่ 
ว่าประชาชนเขาฟังรู้เรื่องหรือไม่ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว การจัด

รายการ  เรื่องการใช้สื่อเหล่านี้ ที่กรมฯ  ต้องเปลี่ยนความถี่  เนื่องจาก ความถี่เดิมมีคลื่น
รบกวน  การดําเนินรายการทั้งเครื่องส่ง และเครื่องรับ  ในส่วนที่ทําประเมินผลไว้หรือไม่
ดิฉันขออนุญาตให้ กองวิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นายจิตรกร  จุติ   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ ผม นายจิตรกร จุติ   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ในส่วนการประเมินผลการกระจาย

เสียงไร้สาย กองวิชาการฯ ได้ดําเนินการจัดเวรประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวไร้สายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจาก หอกระจายข่าวไร้สาย ยังใช้งานไม่ได้เต็มที่ เนื่องจาก 
กสทช.ได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ท้องถิ่นปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่
จากเดิม  420.200 MHz ให้ดําเนินการปรับเปลี่ยน เป็น ย่านความถี่ 380 – 510    
เมกะเฮิรตช์ (MHz) เราเลยต้องงดการดําเนินการไป ปัจจุบันนี้หอกระจายข่าวไม่สามารถ
ใช้การได ้จึงขออนุมัติปรับคลื่นความถี่ ประกอบกับมีผู้รับจ้างเสนอราคามา 
จํานวน  96,000.- บาท ครับก็เลยเป็นที่มาของการขออนุมัติ  ผู้บริหารก็เห็นความสําคัญ  
และกองวิชาการฯ ก็จะนําไปประเมิลผลฯ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านเห็นชอบให้ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองวิชาการและแผนงาน  
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1    เสียง 
 
 
 

/3.3  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ…………….. 
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3.3  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  เพื่อ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”  

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
 3.3  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  

เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”  

หลักการ 
ตามท่ีจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีพ้ืนที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร หรือป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่ง
ต้องยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ลง
มติเห็นชอบการขอขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายใน 
120 วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคําขออนุญาต (สิ้นสุด
การยื่นทําขอ วันที่ 7 กันยายน 2564) ซึ่งในการยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ของพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลในเขตพืน้ที่ที่จะดําเนินโครงการ 

เหตุผล 
กองช่าง เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงขอยื่นการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่

ป่าไม้ เพ่ือขอความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่ของครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อโครงการดังกล่าวต่อไป  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

ในรายละเอียดนี้ได้แนบเอกสารหนังสือจากจังหวัดสุโขทัยมาด้วยแล้ว 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว “โคก หนอง 

นา โมเดล” มีพ้ืนที่อยู่จํานวนไม่น้อย แล้วเรื่องนี้กรมพัฒนาชุมชน  เป็นผู้รับผิดชอบ
เหมือนยืมมือเรามารับผิดชอบ  เขาทําประโยชน์มานาน  และเขาได้เสียภาษี อยากให้ผู้ถือ
กฎหมายกองวิชาการฯ และกองช่าง  พิจาณาว่าเรามีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบมั้ย 
“โคก หนอง นา โมเดล”  ที่ดินลักษณะใดบ้างจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ขออนุญาตให้
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม  

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณสาธิต  ทองอนันต์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสาธิต  ทองอนันต์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายช่างโยธา  ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชํานาญงาน ผมขออนุญาตชี้แจง  

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ นางม้วน  เกิดผล ชนิดกรรมสิทธิ์ / ประเภทการครอบครอง 
ภ.บ.ท.๕ ชื่อ-สกุล ผู้ถือสิทธิ์ที่ดิน นางม้วน เกิดผล ที่ตั้งของแปลงที่ดินที่ร่วมโครงการหมู่ที่ 
2 ตําบลหาดเสี้ยว ผลการตรวจสอบอยู่ในป่า พรบ. 2484 คาบเกี่ยว นสล. หนองหิน 
สาธารณะประโยชน์ 

- คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ขนาดพ้ืนที่ที่ต้องการเข้าร่วม 1 
ไร่หรือ 3 ไร่ 

- มีความสนใจทําโคก หนอง นา โมเดล และมีที่ดินเป็นของตนเอง 
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 วัน 
- ยินยอมที่จะให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปรับพ้ืนที่พัฒนาเป็นโคก หนอง นา 

โมเดล เป็นระยะเวลา 5 ปี 
- ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ได้รับเงินงบประมาณ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้สมัคร) 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้สมัคร) 
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินจํานวนหนึ่งชุด  
- ผลการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ในป่า พรบ. 2484 คาบเกี่ยว (นสล .) 

หนองหินสาธารณะประโยชน์ซึ่งกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) ส่วนราชการที่มี
สิทธิ์ขอใช้ต้องเป็นทบวงการเมือง กิจกรรมที่ขอใช้ต้องเพ่ือประโยชน์ในราชการเท่านั้น 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอ

อนุญาตถอนญัตตินี้ออกไปก่อนค่ะ   
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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3.4 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้   

นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
 3.4  ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้    

หลักการ 
ตามที่ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได้รับแจ้งเรื่องการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายัง
มีส่วนราชการใดเข้ารับประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตโดยขอให้จังหวัดแจ้งเพ่ือ
ยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐบาลที่เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตมีจํานวนมากไม่สามารถยื่นคําขอ
ได้ทันกําหนด จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณารับทราบการดําเนินการและผล
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข้า
ทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคําขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ภายใน 120 วัน(สิ้นสุดการยื่นคําขอวันที่ 7 กันยายน 2564) 

เหตุผล 
กองช่าง เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงขอยื่นการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่

ป่าไม้ เพ่ือขอความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484 มาตรา 4 (1) “ป่า”หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ที่ดิน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทําประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับทุกกรณีให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า หนังสือสําคัญที่หลวงป่าหนองเอ่ียน (นสล.) และถนน
ภายในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวดังกล่าวต่อไป นางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเสี้ยว 
 รายชื่อถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  

กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 3.100 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

 
 

/3) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  

กว้าง 4 เมตร ยาว 0.241 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.831 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 6 เมตร ยาว 0.272 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.141 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.326 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.149 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.273 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

10)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.168 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

11)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.396 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเกิดผล หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 0.549 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

13)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยโรงสีตาพร หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.630 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

/14) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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14)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมทางหลวง 101 (บ้านตาโล้น) หมู่ที่ 

2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.125 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

15)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 2 (อู่ทําสี) หมู่ที่ 1 ตําบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.194 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

16)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล (7 ข้างวัด) หมู่ที่ 1 ตําบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.121 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

17)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยแม่วารินทร์ หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.100 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

18)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 5-7 หมู่ที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.100 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

19) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3 เมตร ยาว 0.075 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

20)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล7 (ซอยป้าชนะ) หมู่ที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 0.052 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

21) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายเหลาหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

22)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ซอยเชื่อมสายคลองพง – นากระต่าย หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.185 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

24)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.204 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

 
/25) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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25)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.196 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

26)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.233 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

27)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

28)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.250 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

29)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.170 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

30)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.310 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

31)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 19 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.149 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

32)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.509 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

33)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 17/1 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.168 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

34) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 18/1 หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.337 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

35)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสําเริงฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.307 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

/36) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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36)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 0.300 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

37)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.273 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

38)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.560 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

39)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยนางกองศรี หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.109 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

40)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอยบ้านนายด่อน) 
หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.135 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

41)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนซอยเชื่อมเทศบาล 13-15 หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.148 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

42)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยหนองผักลุง (บ้านอาจารย์นิรุต) หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 1.197 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

43) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยนากระต่าย หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.500 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

44)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ข้างบ้านหมอเป้า) 
หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

45)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอยร่วมใจอุทิศ) หมู่
ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.387 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

46)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยอุดรพัฒนา หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.581 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

/47) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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47)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย พิศาลดําริ หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 

5 เมตร ยาว 1.845 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

48) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ชมปรีดา  หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 1.710 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

49)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 3.240 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

50)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนสาย คลองพง หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 7.206 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

51)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย เดิ่นขาม หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1.660 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

52)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ถนนพระร่วง หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 2.010 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

53)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ปศุสัตว์ – ป่าช้าเก่าบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 -4 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.728 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

54)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ศรีประเสริฐ หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 3.456 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

55)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย นาใต้ (ข้างสวนป่านาบน) หมู่ที่ 3 ตําบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 1.493 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

56) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย หลังวัดภูธาตุ (ซอยเชื่อมปศุสัตว์) หมู่ที่ 3 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

57) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนชมปรีดา (ข้างป่าช้าวัดหาดเสี้ยว) 
หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 0.570 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
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58)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย เชื่อมทางหลวง 102 (หนองหิน) หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

59)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ศรีประเสริฐ – นาป่าแดง หมู่ที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

60) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอย คสช.) หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.506 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านหาดสูง – บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 - 4 ตําบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 1.365 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

62)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.430 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

63)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

64)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.064 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

65)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

66)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

67) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

68)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.319 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

/69) โครงการก่อสร้าง…………… 
 

- 269 -



37 
 

69)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.300 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

70)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

71)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.165 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

72)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

73)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.192 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

74)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.190 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

75)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.300 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

76)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

77) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.370 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

78) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.194 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

79)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.470 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
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80) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาขวัญ หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 0.538 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

81)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 12-13 หมู่ที่ 5 ตําบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.130 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

82)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3 เมตร ยาว 0.288 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

83)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมปศุสัตว์พัฒนา – คลองตานะ หมู่ที่ 
3 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

84) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย หนองเอ่ียน หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 0.325 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

85)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย เชื่อมรอบหนองเอ่ียน หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

86)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาคํา หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 0.450 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

87)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนสายบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 0.431 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

88)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย รอบคลองตานะ หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.580 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

89) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

90)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ริมน้ํา หมู่ที่ 3 - 4 ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
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91)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย เชื่อมทางหลวง 101 (ข้างวัดโบสถ์) หมู่ที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.065 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ผม  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงการเข้าทําประโยชน์ที่ป่าไม้  คือรัฐ

ต้องการนิรโทษกรรม โครงการก่อสร้างที่ได้ดําเนินการไปก่อนหน้านั้น เรื่องของป่าไม้เป็น
พ้ืนที่ทับซ้อน เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว จากที่ผมได้ไปร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดสุโขทัย ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบ้านสวน ได้ให้ความเห็นว่า  จริงๆ แล้ว มติ 
ครม.น่าจะแก้ปัญหาให้เราจบไปเลย  ไม่น่าจะให้เรานําโครงการ 90 กว่าโครงการ ที่กอง
ช่างสํารวจมา  นํามาเข้าประชุมสภาเทศบาล ป่าไม้ได้มีหนังสือมา อ้างถึงมติ ครม. ให้
ดําเนินการสํารวจมา กองช่างได้ส่งรายละเอียดให้  เข้าสภาฯ เพ่ือจะได้นิรโทษกรรม 
โครงการที่ผ่านมาไม่ให้มีความผิด ในส่วนของการที่จะขอใช้ที่ นสล . เราเป็นทบวง
การเมืองเราสามารถขอใช้ได้ในเขตพ้ืนที่เรา  อํานาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  1 - 3 ไร่ 
ถ้ามากกว่านั้นเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ     
ประธานสภาฯ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านเห็นชอบการเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9    เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านไมเ่ห็นชอบการเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน     1   เสียง  
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    1   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1    เสียง 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4  ………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง            -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  เนื่องด้วยวันที่  17  สิงหาคม 

2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. บริษัทที่เป็นคอนเซาท์ ของกรมโยธาฯ   จะมา
ประชุมระบบ zoom  บริษัท ออกแบบการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนรายละเอียดขอเชิญกองวิชาการฯและกอง
ช่าง  เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ กองวิชาการและแผนงาน ครับ     
ประธานสภาฯ 
นายจิตรกร  จุติ  -   เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ  ผม นายจิตรกร จุติ  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอเรียนชี้แจง ในส่วนการที่

ประชุมระบบ zoom  ในวันที่  17  สิงหาคม  2564  สืบเนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเข้ามาศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดสุโขทัย  ในส่วน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มี  2 โครงการ คือ  1.หลังวัดหาดสูง จากวัดหาดสูง – 
บ้านนางสํารวย ประมาณ 400 กว่าเมตร และ 2. บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 จากวัดเก่า – แนว
ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ เขาขอความร่วมมือเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เชิญผู้นําชุมชน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม กองวิชาการฯและกองช่าง ได้ประสาน 
รายละเอียดเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านแล้ว   และขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน 
และผู้ที่มีพ้ืนที่บริเวณติดกับเขื่อนเรียงหินเข้าร่วมประชุมฯ ครับ ท่านใดใช้ระบบ ZOOM 
ได้ก็ประชุมที่บ้านก็ได้ แต่ถ้าท่านใดใช้ไม่เป็นก็มาร่วมประชุมที่ห้องประชุมแห่งนี้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในวาระอ่ืน ๆ ดิฉันขอ

สอบถามเรื่องตาข่ายป้องกันนก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน  แล้ว ไม่ทราบว่าจะทําได้มั้ย 
พ่อค้า แม่ค้า ตลาดใต้ และประชาชน เขาสอบถามมา ขอทราบว่าเทศบาลฯ ดําเนินการ
ไปถึงไหนแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ 

นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องตาข่ายกันนกในตลาด 

ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง  ช่วยกันแก้ไขนะค่ะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา  12.20  น. 
 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2564 

 
  ลงชื่อ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     ประธานกรรมการ       
                  (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)                       

  ลงชื่อ  ร้อยตรี ดํารง  ขอบเหลือง   กรรมการ       
                        (ดํารง  ขอบเหลือง)    

                 ลงชื่อ      อานุภาพ  ยิ่งนิยม กรรมการ/เลขานุการ                      
                                   (นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม)    

  ลงชื่อ       ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
                                                (นายประวิด  ตุ่นทอง)  
 
 
            ส าเนาถูกต้อง 

                                                                           
          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 

         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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